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 شكر وتقدير

 محلد هلل رب امؼاملني, وضىل هللا وسمل وابرك ػىل هبينا محمد وػىل آ هل وحصبو وسملا

 آ ما بؼد:

متام ىذه يف هناية ىذه امللدمة آ محد هللا س بحاهو و  تؼاىل وآ شكره ػىل ما يرس يل من ا 

 امرساةل, وآ ساهل جل يف ػاله آ ن ينفع هبا وآ ن جيؼويا خامطة موجو امكرمي .

اتحهتم  مث اشكر اجلامؼة ال سالمية ابملدينة املنورة ممثةل يف لكية امرشيؼة وكسم امفلو, ػىل ا 

سالم واملسومني بتوجيو امفرضة ملواضويت ادلراسات امؼويا, وػىل ما يبذمون من خدمة م ال 

 من حكومة خادم احلرمني امرشيفني حفظو هللا .

انذلين اكن هلٌل امفضل بؼد هللا يف تربيهتٌل وكرمي رػايهتٌل,  -حفظيٌل هللا  –كٌل آ شكر وادليَّ 

ههيٌل,  وتشجيؼيٌل ػىل حب امؼمل وآ ىهل, آ طال هللا يف معرىٌل ػىل طاغتو, ورزكين ال حسان ا 

 ييت ػىل ما كدموا من اجليد واملساهدة؛ فأ جزل هللا هلم املثوبة وال جر.مث اشكر آ ىل ب 

غبدهللا بن محمد امساػدي  :ادلكتورال س تاذ كٌل اتلدم خبامص امشكر مفضيةل ش يخي امكرمي 

ػىل ما كدم من توجهيات وهطاحئ اكن ميا غظمي ال ثر ػىل هفيس,  -املرشف ػىل امرساةل –

لك امطؼاب اميت تواهجين, واكن هل امفضل بؼد هللا يف  فلد حرص لك احلرص ػىل تذميل

خراج ىذا امؼمل, ومع ذكل لكو وكبهل تواضع مجٌ وخوق رفيع؛ جفزاه هللا لك خري وابرك يف  ا 

 ػومو ومعهل وذريتو.

موىس بن محمد غامثن,  كٌل آ شكر ضاحيب امفضيةل املناكشني امكرميني, ال س تاذ ادلكتور:

مشاماين, ػىل ما اس تلطؼا من وكتهيٌل ملناكشة امرساةل, جؼل هللا وادلكتور: محمد بن س ند ا

خراج ىذا امؼمل, ومهنم  ذكل يف موازين حس ناهتٌل, وامشكر موضول ملك من ساػدين يف ا 

زماليئ اذلين معووا يف حتليق ىذا امكتاب, وآ خص ال خ امكرمي: غبدامرحمي بن خويمت 

ػىل امجليع, وػًل بطفة خاضة, وال خ  اذلي اكن هل فضل كبري –وفلو هللا  –امسومي 

اذلي آ ػاهين كثرياً يف ما آ حتاجو من اجلامؼة  -وفلو هللا  –امكرمي: حميسن بن حسني املاميك 

 مه . خري اجلزاو وابرك يف آ غٌلرال سالمية؛ جفزامه هللا
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

, لل ًو ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا, كمن سيئات أعمالنا, كىنػىعيوذي بًاريهي كىنىٍستػىٍغفً  ,اٟتٍىٍمدي لًل ًو ٨تمده, كنىٍستىًعينيوي  إف  
, كىأىٍشهىدي أىف  إًلىوى ًإال  الل وي  , كىأىٍشهىدي أىٍف الى ٍن ييٍضًلٍل فىبلى ىىاًدمى لىوي , كىمى ًدًه الل وي فىبلى ميًضل  لىوي مىٍن يػىهٍ 

ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي   . ٤تيىم دن

(ُ)ٱٱٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
ٱ

 مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
(ِ) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه

 

 متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱٱُّٱ
َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

(ّ)
 

 

, كشر األمور ٤تدثاهتا, ككل , كخَت ا٢تدل ىدل ٤تمد كتاب اهلل  : فإف خَت اٟتديثأما بعد
ٱ. (ْ)ككل ضبللة يف النار ,ة ضبللة٤تدثة بدعة, ككل بدع

, كقد حث الشارع كرغب إذ بو تصح العبادة ؛لم الفقو من أفضل العلـو كأشرفهاعف كبعد: فإ
 مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خضٱُّٱٱ:كما قاؿ تعاُف  فيو

ا كاف كاذ .(ٓ)َّمل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق
 , فإف ٘تاـ النجاة ال رؾالشٍّ  التوحيد كسبلمتو من شوائب  بصةةال  إأصل النجاة ال ٭تصل للعبد 

 
                                                           

 ( .َُِسورة آؿ عمراف, آية ) ( ُ) 

 ( .ُسورة النساء, آية ) ( ِ) 

 ( .ُٕ-َٕسورة األحزاب, آية ) ( ّ) 

 يعلمها أصةابو" طبعة مكتبة ا١تعارؼ. ر الدين األلبآف " خطبة اٟتاجة اليت كاف رسوؿ اهلل ينظر ٗتريج خطبة اٟتاجة كالكبلـ حو٢تا كتاب الشيخ ناص ( ْ) 

 ( .ُِِسورة التوبة, آية ) ( ٓ) 
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عنواف  العبد فقوٱبي كلقد جعل الن  ,لعبادة كسبلمتها من شوائب البدعة بصةة اال  إ٭تصل 
شتغاؿ ك١تا كاف اال ,(ُ)((ينيف الدٍّ  هوي فقٍّ بو خَتان يي  اهللي  دً رً من يي  (( :, فقاؿ ادة اهلل بو ا٠تَتر إل

, ك  , فكاف من فضل اهلل علٌي , رغبت الدخوؿ من أبوابودراها قرفعأبعلم الفقو من أشرؼ العلـو
ية أف يٌسر ِف القبوؿ يف الدراسات العليا ) مرحلة ا١تاجستَت ( يف كلية الشريعة باٞتامعة اإلسبلم

كتابة ك١تا كاف من متطلبات اٟتصوؿ على ىذه الدرجة العلمية  , با١تدينة ا١تنورة بقسم الفقو
د يٌسر اهلل بفضلو ككرمو مث بتعاكف اإلخوة الفضبلء أف , فقرسالة علمية يف فرع التخصص

( للعبلمة أٛتد  اإلمداد بشرح اإلرشاد)  :كقفت على ٥تطوط يف الفقو الشافعي كىو كتاب
ىػ ( فأردت أف تكوف أطركحيت لنيل ْٕٗتمي رٛتو اهلل ا١تتوىف سنة ) بن ٤تمد بن حجر ا٢تي
ٱ.لسفر القيميف ٖتقيق جزء من ىذا اىذه الدرجة بإذف اهلل 

ٔتا  ؛كالفقو الشافعي خاٌصة ,كال ٮتفى أف ىذا الكتاب يتبوأ مكانة عالية بُت كتب الفقو عاٌمة
ككل ذلك كاف  ,كترجيةات ذات قيمة علمية عالية أكدعو مؤلفو من أقواؿ كآراء كاجتهادات

 بعبارة سهلة كمعٌت كاضح, كحسن استدالؿ, كجودة يف  الًتتيب.

 عددك )باب يف االعتكاؼ(  هناية  ُفإتةقيق من ) باب يف الزكاة (  الكقد كاف نصيب يف
 . األحقاؼ نسخة من لوحان  َُٖ ولوحات

 

 

                                                           
( , كمسلم يف صةيةو, كتاب الزكاة, باب النهي عن ُٕ) ِٓ/ُأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب اإلٯتاف, باب من يرد اهلل بو خَتا يفقهو يف الدين   (ُ)

 ( .َُّٕ) ُٕٗ/ِسألة ا١ت
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من ىذا ا١تخطوط ٣تموعة من الطبلب, كلهم يف مرحلة سبقٍت يف ٖتقيق أجزاء متوالية كقد 
 , كىم :باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ا١تاجستَت

 . ي: من أكؿ الكتاب إُف هناية مقدمات يف الصبلةعبد الرحيم بن خويتم السلم -ُ
 

 . : من فصل يف األذاف كاالقامة اُف فصل يف اٞتماعة٤تيسن بن حسُت ا١تالكي -ِ

 

 . : من فصل قصر ا١تسافر كٚتعو إُف احكاـ اٞتنائزمنصور اٞتهٍت -ّ
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 : الموضوع اختيار أسباب

 من أىم أسباب اختيارم ٢تذا ا١تخطوط ما يلي :

 , كالفقهية عامة.من أ٫تية بُت كتب الشافعية خاصة أكالن: ما للمخطوط كأصلو* 

 

 .* ثانيان: ا١تكانة العلمية العالية لصاحب ا١تنت كالشرح فهما من أعبلـ ا١تذىب الشافعي

 

كمشاركة يف أداء شيء  ,اإلسبلمية بتةقيق الكتب ا١تخطوطة* ثالثان: ا١تسا٫تة يف إثراء ا١تكتبة 
 . لماء على األمة ْتفظ علمهم كاإلسهاـ يف نشره يف األمةمن حقوؽ الع

 

كاالستفادة من فقو ا١تؤلف كذلك لوجود األثر العلمي  صيلي الفقهيٖت زيادةرغبة يف  رابعان:* 
مية ٔتختلف , لتنقلو بُت ثنايا ا١تكتبة اإلسبليتصدل لتةقيق ا١تخطوطات الفقهية الكبَت ١تن

, كاجتهاد كتب الًتاجم كالتاريخ, كْتث عن الفركع كالقواعدكنظر يف   ,فنوهنا من لغة كحديث
 ا يقوم ملكتو الفقهية.يف ٗتريج الفركع على أصو٢تا, ٦ت  

 

خدمة الكتاب خدمة علمية بتصةيح نٌصو كعزك اآليات كٗتريج األحاديث خامسان: * 
ارس العلمية كالشواىد ٗتر٬تان علميان, كنسبة األقواؿ إُف أصةاُّا كالًتٚتة لؤلعبلـ كالفه

 ا١تصاحبة للبةث كغَت ذلك ٦تٌا ٭تتاجو التةقيق.
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 :اكتسب المخطوط أىميتو من نواٍح عدة أجملها فيما يلي :كتابأىمية ال

 

 : , ويوضح ذلكالقيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلفوأواًل: 

يل ين إٝتاع) إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم ( لشرؼ الدٍّ الكبَتة ١تنت الكتاب ا١تكانة -ُ
حيث إنو اختصر فيو  ,ىػ(ّٕٖين بن ا١تقرئ ) ت ا١تشهور بشرؼ الدٍّ  ,بن أيب بكر

صغَت( ىو ٥تتصر لػ )كتاب العزيز بشرح اٟتاكم ال) اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت, ك كتاب
٥تتصر لئلماـ الغزاِف من كتابو (, كالوجيز ا١تعركؼ بػ )الشرح الكبَت افعي( للر  الوجيز

بػ  ىو ٥تتصر لكتابو اآلخر ا١توسـوكالوسيط كما صرح مؤلفو  ,(الوسيط يف ا١تذىب)
بػ )هناية ا١تطلب يف  كالذم اختصره من كتاب شيخو إماـ اٟترمُت ا١توسـو, ()البسيط

كىذه السلسلة من الكتب ىي ما عليو مدار كثَت من الكتب ا١تصنفة  ,(دراية ا١تذىب
 يف ا١تذىب الشافعي .

 
كانت ٢تم عناية كبَتة ُّذا ا١تختصر, كبأصولو ا١تبٍت أف ا١تشتغلُت بالفقو الشافعي   -ِ

 , ككم من ٤تشٍّ كمدلل كمعلل .عليها, فكم من شارح لو كناظم
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ى ٜتسة منها و, كقد كقفت علك٦تٌا يدؿ على ذلك كثرة شركحاىتماـ العلماء ُّذا الكتاب -ّ
 :ىي على النةو التاِف

 

 ., كىو مطبوعا١تقرئ بن الدٍّين شرؼ ا١تنت الغاكم, ١تؤلف إرشاد شرح الناكم إخبلص

 ., كىو الذم يتم ٖتقيقوا٢تيتمي حجر ابن للعبلمة, اإلرشاد بشرح اإلمداد

 .با١تدينة ا١تنورة , كقد حقق يف اٞتامعة اإلسبلميةشريف أيب البن, اإلرشاد شرح اإلسعاد

 ., كما زاؿ ٥تطوطالرداد زيد بن للكماؿ, اإلرشاد شرح الوقاد الكوكب

 ., كما زاؿ ٥تطوطاٞتوجرم الدين لشمس, إلرشادا شرح
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 القيمة العلمية للمخطوط ) اإلمداد بشرح اإلرشاد(.ثانياً: 

٘تيز الكتاب بكونو شرحان لكتاب إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم البن ا١تقرئ الذم  -ُ
 بينت قيمتو العلمية فيما سبق .

, كال شك أف ىذا التوسع يثرم ا١تنت استدالالن يعدي اإلمداد من أكسع شركح اإلرشاد -ِ
 .كتفريعان 

٘تيز بالبسط العلمي للمسائل, كالدالئل كىذا ظاىر حيث بلغت لوحات الكتاب أكثر  -ّ
 من ألفُت كمائيت لوحان .

حيث إنو قاؿ يف  ,, كٖترير الراجح يف ا١تذىبللخبلفات بُت علماء ا١تذىبذكر ا١تؤلف  -ْ
كضممت إليهما من مؤلفات  ُنئذ جهدم يف تنقيح ىذين الشرحُتكأفرغت حي)  :ا١تقدمة

كغَتىا ما ينشرح لو الصدر, كتقري بو األعُت  -سقى اهلل عهده - (ُ)شيخنا شيخ اإلسبلـ زكريا
مع فوائد ىي لباب آراء ا١تتقدمُت كفرايد نتاج أفكار ا١تتأخرين كأْتاث ٝتح ُّا الفكر الفاتر, 

ا إف خالفا ما عليو سٌيم يدركو العقل القاصر ال كغَتىم ٦تٌا ال كتعقب ما كقع ٢توالء األئمة
 .ِ(إماما ا١تذىب

                                                           
ُ . ا١تراد بالشرحُت شرح الكماؿ بن أيب شريف ا١تقدسي, كشرح الشمس اٞتوجرم 

الدين السنبكي الشافعي , كلد سنة ست كعشرين كٙتا٪تائة بسنبكة من الشرقية , كحفظ ( زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا األنصارم , قاضي القضاة  زين (ُ

ؿ عنو تلميذه أبن حجر القرآف كعمدة األحكاـ ك٥تتصر التربيزم كغَتىا , أخذ العلم عن القايايت كالعلم البلقيٍت كالشرؼ السبكي كاٟتافظ أبن حجر كغَتىم , قا

على األناـ كحامل لواء ا١تذىب الشافعي . من مصنفاتو : غاية الوصوؿ إُف شرح الفصوؿ , كشرح الركض ٥تتصر الركضة ,  ا٢تيتمي : عمدة األعبلـ كحجة اهلل 

 . ِِٓ/ُ, البدر الطالع  ُٖٔ/َُ, شذرات الذىب  ِّْ/ّ. ينظر : الضوء البلمع  ق(ِٔٗ)كف بصره  , مات سنة ست كعشرين كتسعمائة

ِ  /٥ِتطوط اإلمداد ؿ
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حيث إنو حُت  ,اليت يتعرض ٢تا كتاب اإلمداد مليء باألدلة النقلية كالعقلية على ا١تسائل  -ْ
 يورد ا١تسألة يذكر النصوص الدالة عليها من الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كا١تعقوؿ .

د الكثَت من علماء الشافعية ا١تتأخرين كإشارهتم إليو يف مؤلفاهتم كمن ذكر الكتاب عن -ٓ
ا١تصنفات اليت ذكر فيها اإلمداد: هناية احملتاج إُف شرح ا١تنهاج للرملي, حاشية إعانة الطالبُت 
للدمياطي, حاشية اٞتمل على شرح منهج الطبلب, ٖتفة اٟتبيب على شرًح ا٠تطيب 

 .  لعبادم على ٖتفة احملتاجللبجَتمي, حواشي الشركآف كا
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 الدراسات السابقة:

ةوث كالدراسات مركز ا١تلك فيصل للبا١تراكز العلمية يف السعودية كمنها, بعد مراجعة 
اإلسبلمية بالرياض كلية الشريعة, كا١تعهد  , كجامعة اإلماـ ٤تمد بن سعوداإلسبلمية بالرياض

, إال أنو أنو َف ٭تقق ِف حسب علمي تبُت ,كة ا١تكرمة, كجامعة أـ القرل ٔتالعاِف للقضاء
 قامت عدة دراسات عن مؤلفو ابن حجر ا٢تيتمي تناكلت اآليت :

 .اٞتامعة األردنية ""رسالة ماجستَت يف  كأثره يف الفقو الشافعي ,اإلماـ ابن حجر ا٢تيتمي -أ

إلماـ ٤تمد بن سعود آراء ابن حجر ا٢تيتمي االعتقادية " رسالة ما جستَت يف جامعة ا -ب

 ., كىي مطبوعة اإلسبلمية"

رسالة دكتوراة ّتامعة الشيخ شهاب الدين أٛتد بن حجر ا٢تيتمي ا١تكي, كأثره يف الفقو " -ج

 األزىر ".

 

 

 

 



 المقدمة                                              اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

01 

 

 :منهج التحقيق

بتو حسب القواعد اإلمبلئية بعد اختيار نسخة مكتبة النص ا١تخطوط ككت تنسخ-ُ
 .األحقاؼ ْتضرموت كأصل 

 

 ا١تصريةبُت نسخة األصل كالنسخ األخرل اليت كقفت عليها, كىي نسخة  تقابل -ِ
كرمزت ٢تا بػ)ج(, كنسخة الظاىرية كرمزت ٢تا بػ  احملموديةكرمزت ٢تا بػ)ب( , كنسخة 

 عليها يف اٟتاشية . كنبتوت الفركؽ الواقعة بُت تلك النسخ, أثب)د( , ك 
 

ثبت الصواب يف ا١تنت إذا كقع تصةيف أك سقط أك طمس يف نسخة األصل؛ أ -ّ
 بُت معقوفتُت ] ..... [ مع اإلشارة إليو يف اٟتاشية .كجعلتو 

 
 

منت اإلرشاد عن الشرح بوضع ا١تنت بُت قوسُت )....( كٓتط أكرب من نص  ميزت -ْ
 الشرح.

 

من نسخة األصل,مث سجلت رقم  لوحة ا١تخطوط حددت بداية كل كجو من كجهي -ٓ
..../ [ْترؼ )أ( , كإُف الوجو الثآف ْترؼ )ب( بُت معوقتُت  اللوحة, كأشرت إُف الوجو األكؿ

عند هناية كل كجو مث بوضع خط مائل , كأما ما عدا نسخة األصل فقمت ]..../ ب[ ] أ
 أشرت إُف ذلك يف اٟتاشية .
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 بعبلمات الًتقيم, كذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب كفهمو فهمان صةيةان . اعتنيت -ٔ
 

 اٟتاشية إُف مواضعها من ا١تصةف بذكر اسم السورة كرقم اآليات القرآنية يف تعزك  -ٕ
 . , مع كتابتها بالرسم العثمآف٘تييزان ٢تا عن غَتىا؛ بُت قوسُت مٌزىرين تهااآلية ككضع

 
 

األحاديث النبوية من دككاين السنة, فإف كاف يف الصةيةُت اكتفيت ُّما  خرجت  -ٖ
 . درجتو صةة كضعفان مع بياف  إُف ما كقفت عليو من مصادر عزكتوكإال 

 
 األحاديث بُت قوسُت )) ..... (( ٘تييزان ٢تا عن سائر نص الكتاب . تكضع -ٗ

 
 

 اآلثار الوارد ذكرىا يف النص احملقق . تعزك  -َُ
 

 ؤلعبلـ الوارد ذكرىم يف النص احملقق .ل تترٚت -ُُ
 
 

ا توثيقهمع لةات العلمية الواردة يف الكتاب با١تصط كعرفت, الكلمات الغريبة تشرح-ُِ
 من ا١تصادر األصلية ا١تعتربة .
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أقواؿ العلماء كالنقوؿ الواردة يف الكتاب كذلك بالرجوع إُف كتبهم أك عن طريق  كثقت-ُّ
 الكتب األخرل اليت هتتم بالنقل عنهم .

 

 باألماكن كالبلداف الوارد ذكرىا يف النص احملقق . عرفت -ُْ

 

 كالتاِف.  الفهارس العلمية تكضع-ُٓ

 ت القرآنية مرتبة حسب كركدىا يف ا١تصةف الشريف .* فهرس اآليا

 * فهرس األحاديث مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية .

 * فهرس اآلثار مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية .

 . مرتبة حسب تاريخ الوفاة * فهرس األعبلـ

 حسب اٟتركؼ ا٢تجائية. * فهرس ا١تصطلةات

 * فهرس األماكن كالبلداف حسب اٟتركؼ ا٢تجائية.

 حسب اٟتركؼ ا٢تجائية . * فهرس ا١تصادر كا١تراجع

 * فهرس ا١توضوعات .
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 :البحث خطة

 كقسمُت: مقدمة على يشتمل البةث

كمنهج  كالدراسات السايقة, ,أ٫تية ا١تخطوطا١توضوع, ك  أسباب اختيار كتشتمل علىالمقدمة: 
 . كخطة البةثالتةقيق, 

 

 : كتشتمل على فصلُت : الدراسة .القسم األول

 

 يف الغاكم إرشاد)  كتاب كدراسة . الدين بن ا١تقرئدراسة حياة اإلماـ شرؼ  :األول الفصل
 : مبةثاف كفيو(  اٟتاكم مسالك

 مطالب : سبعةكفيو . التعريف ٔتؤلف ا١تنت :المبحث األول

o :ككفاتواٝتو كنسبو كمولده  ا١تطلب األكؿ. 

o نشأتو كطلبو للعلم .ا١تطلب الثآف : 

o شيوخو .ثا١تطلب الثال : 

o تبلميذه . :ا١تطلب الرابع 

o عقيدتو كمذىبو الفقهي .ا١تطلب ا٠تامس : 

o . ا١تطلب السادس: مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو 
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o . ا١تطلب السابع: آثاره العلمية 

 

 

 مطالب: ستةنبذة عن كتاب ) إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم ( كفيو  :الثاني المبحث

o لكتاب: أ٫تية اا١تطلب األكؿ 

o ا١تذىب عند العلماء كعند أىل : مكانتوا١تطلب الثآف 

o منهج ا١تؤلف يف الكتابا١تطلب الثالث : 

o اإلرشاد : التعريف بأىم شركحا١تطلب الرابع 

o  مصادر ا١تؤلف يف الكتاب: ا٠تامسا١تطلب 

o ا١تطلب السادس: نبذة عن اٟتاكم كمؤلفو كشركحو 

o  

 

 :مبةثاف : )) اإلمداد بشرح اإلرشاد((, كفيوككتابو العبلمة ابن حجر ا٢تيتمي  :الفصل الثاني

 

 كفيو ٙتانية مطالب : .ترٚتة الشارح ابن حجر ا٢تيتمي :المبحث األول

o :اٝتو كنسبو كمولده . ا١تطلب األكؿ 

o نشأتو .ا١تطلب الثآف : 

o شيوخو .ا١تطلب الثالث : 

o تبلميذه . :ا١تطلب الرابع 



 المقدمة                                              اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

06 

o عقيدتو كمذىبو الفقهي .ا١تطلب ا٠تامس : 

o . ا١تطلب السادس: مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو 

o  ا١تطلب السابع: آثاره العلمية. 

o . ا١تطلب الثامن : كفاتو 

 

 

 التعريف بالكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد (. كفيو ٜتسة مطالب :المبحث الثاني : 

o ٖتقيق اسم الكتاب ك توثيق نسبتو إُف مؤلفو .ا١تطلب األكؿ : 

o كصف النسخ ا٠تطية مع إرفاؽ ٪تاذج منها .: ا١تطلب الثآف 

o منهج ا١تؤلف يف الكتاب .ا١تطلب الثالث : 

o أ٫تية الكتاب العلمية .ا١تطلب الرابع : 

o . ا١تطلب ا٠تامس: موارد الكتاب كمصطلةاتو 
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 ويشتمل على نص الكتاب المحقق. . التحقيق  :الثاني القسم

 .باب يف االعتكاؼصياـ , ك , كباب يف الباب يف الزكاةكيشتمل على: 

 

 

 

 الفهارس :

 * فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب كركدىا يف ا١تصةف الشريف .

 * فهرس األحاديث مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية .

 * فهرس اآلثار مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية .

 . مرتبة حسب تاريخ الوفاة * فهرس األعبلـ

 .ئيةحسب اٟتركؼ ا٢تجا * فهرس ا١تصطلةات

 .حسب اٟتركؼ ا٢تجائية* فهرس األماكن كالبلداف 

 . حسب اٟتركؼ ا٢تجائية * فهرس ا١تصادر كا١تراجع

 * فهرس ا١توضوعات .
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 القسم األول: الدراسة
 وتشتمل على فصلين

 

                                    ,الفصل األول : دراسة حياة اإلمام شرف الدين بن المقرئ
 " . إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي" كتاب   ودراسة

 (( .العالمة ابن حجر الهيتمي وكتابو : )) اإلمداد بشرح اإلرشاد  :الفصل الثاني
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ودراسة كتاب  ,: دراسة حياة اإلمام شرف الدين بن المقرئالفصل األول

 . " إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي" 
 وفيو مبحثان :

 

 التعريف بمؤلف المتن . :المبحث األول

 ."  إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي "نبذة عن كتاب  :الثاني المبحث
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 التعريف بمؤلف المتن المبحث األول:

 مطالب : سبعةوفيو 

 

 . ووفاتو اسمو ونسبو ومولده المطلب األول:

 المطلب الثاني: نشأتو وطلبو للعلم .

 المطلب الثالث: شيوخو .

 تالميذه . الرابع:المطلب 

 : عقيدتو ومذىبو الفقهي .سالمطلب الخام

 المطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو .

 : آثاره العلمية .عالمطلب الساب
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 . (ٔ): اسمو ونسبو ومولده ووفاتوالمطلب األول

طي ة بن بن علي بن ع (ّ)بن عبد اهلل بن إبراىيم (ِ)ًإٝتاعيل بن أيب بكر :اسمو ونسبو -
عجمة كا١تهملة بينهما معجمة بفتح ا١ت -علي, شرؼ الدٍّين, أبو ٤تم د الشىغدىرم 

اليمٌت  (ٓ)الشرجي (ْ)الٌشاكرم -سب لقب لعىلي األىعلىى ساكنة مث  راء قبل ياء الن  
قرً 
ي
 .(ٔ)ئاٟتسيٍت, الشافعي ا١تعركؼ بابن ا١ت

, (ٕ)األكُف سنة ٜتس كٜتسُت كسبعمائة كلد كما كتبو ًٓتطًٍّو يف منتصف ٚتيىادىل: مولده -
 (ٖ)و رجع عنو كصح  لو أىنو سنة أىربع كٜتسُت كسبعمائةكقاؿ اٞتماؿ بن ا٠تياط أىن  

 .بأبيات حسُت
سبع كثبلثُت  سنة يـو األحد آخر صفر  -رٛتو اهلل  –ابن ا١تقرئ  تويف وفاتو: -

 . (ٗ)بزبيد ق( ّٕٖ)كٙتا٪تائة

                                                           
, َِّ/ُطبقات صلةاء اليمن , ِِٗ/ِ, الضوء البلمع ّٖٔ/ِ, ا١تنهل الصايف  ُِٓ/ّ, انباء الغمر ٖٓ/ْ( ينظر: طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة (ُ

 . ُِْ/ُ, البدر الطالع ُِّ/ٗ, شذرات الذىب ْْْ/ُوعاة بغية ال

 " :  إٝتاعيل بن ٤تمد بن أيب بكر . ٖٓ/ْ( يف " طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة (ِ

 " : إٝتاعيل بن أيب بكر بن عبداهلل بن ٤تمد . ْْْ/ُ( يف " بغية الوعاة (ّ

 . ِِٗ/ِالضوء الؤلمع الب . ينظر: ( نسبة إُف بٍت شاكر , قبيلة تسكن جباؿ اليمن شرقي احمل(ْ

. كقد ذكرىا اٟتموم يف معجم البلداف من سواحل اليمن  ِِٗ/ِ, الضوء البلمع  ُِٓ/ّنسبة إُف الشرجة بلدة من سواحل اليمن. ينظر: إنباء الغمر ( (ٓ

 .أهنا تقع يف كادم زبيد   َُِْ/ِ. كذكر األكوع يف كتابو ىجر العلم كمعاقلة يف اليمن   ْْٖ/ٓ

 . ُِْ/ُالبدر الطالع  ,ٖٓ/ْطبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة ىكذا ذكره أكثر من ترجم لو , كذكره بعضهم با١تعركؼ با١تقرئ . ينظر: ( (ٔ

نة اربع كلد س ُِْ/ُ. كقاؿ الشوكآف يف البدر الطالع ُِّ/ٗ, شذرات الذىب ْْْ/ُبغية الوعاة  ُِٓ/ّ. ينظر: انباء الغمر  ( كقيل سنة ٜتس كستُت(ٕ

 كٜتسُت كسبعمائة .

 . ُِْ/ُالشوكآف يف البدر الطالع  ككذلك ذكر , ِِٗ/ِينظر: الضوء الؤلمع ( (ٖ

اسم كاد بو مدينة يقاؿ ٢تا اٟتصيب مثٌ غلب عليها اسم الوادم فبل تعرؼ إاٌل بو, كىي مدينة مشهورة باليمن أحدثت يف ىي  ُُّ/ّقاؿ يف معجم البلداف ( (ٗ

 تتبع ٤تافظة اٟتديدة .. كىي اليـو مديرية  كبإزائها ساحل غبلفقة كساحل ا١تندبأيٌاـ ا١تأموف 
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 .(ٔ): نشأتو وطلبو للعلمالمطلب الثاني

لى  انتقل إُف زبيد فأكمل تفقهو ع, مثكالده على , كتفقو فيها(ِ)كلد كنشأ بأبيات حسُت
 امد بن زكريكأخذ الن ةو عن ٤تٌذب,  فقرأى عليو اٍلميه ين الرٯتي, شارح التنبية,ٚتاؿ الد   مةالعبل  

كفاؽ أىل  كغَته,كاشتغل بالعربية كمهر فيها, كبرع يف الفقو  ,(ّ)كغَتىم عبد الل ًطيف الشرجيك 
َته, عصره كطاؿ صيتو كأشتهر ذكره كمهر يف صناعة الٌنظم كالنثر كجاء ٔتا ال يقدر عليو غ

قيق, كْتث كتدقيق, كأىقبل عليو ميليوؾ اليمن كصارى لو اف لو فقو كٖتكدب فمهر فيو, ك األ كتعاْف
بتعز كالنظامية  عاـ, ككاله األشرؼ صاحب اليمن تدريس اَّاىديةص كالاد ا٠تنحٌظ عظيم ع

 ى مبلزمة العلم كالت صنيف كاإلقراء.كاستمر علبزبيد, 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 

,  َِّ/ُطبقات صلةاء اليمن , ِِٗ/ِ, الضوء البلمع ّٖٔ/ِ, ا١تنهل الصايف  ُِٓ/ّ, انباء الغمر ٖٓ/ْ( ينظر: طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة (ُ

 .  ُِْ/ُالع , البدر الطُِّ/ٗ, شذرات الذىب ْْْ/ُبغية الوعاة 

 .ّْ/ُ, ىجر العلم كمعاقلو ُِٗ/ِ, تقع يف الغرب من بلدة الزيدية. ينظر : العقود اللؤلؤية سُت : قرية من قرل كادم سردد بتهامة اليمن( أبيات ح(ِ

 . ِٔسيأيت ذكرىم كتراٚتهم يف اٟتديث عن شيوخو ص  ((ّ
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 الذين وقفت عليهم . : شيوخوالمطلب الثالث

يف أبيات حسُت  ده طرفا من العلمقػىرىأى على كال, حيث (ُ)كالده أبو بكر بن عبداهلل -ُ
 . (ِ)قبل أف ينتقل إُف زبيد

 
أىبو ,اٟتثيثي النزارم ,د بن عبد اهلل ابن أيب بكر٤تمالقاضي ٚتاؿ الد ين الر ٯتي :  -ِ

خ كلد سنة عشر كسبعمائة كتفقو على ٚتاعة من مشاي ,يالفقيو الش افع ,عبد اهلل
إليو الرحلة يف زمانو, كصنف  كتقدـ يف الفقو فكانت, اشتغل بالعلماليمن 

ك, كِف قضاء ذلكغَت  ,ة كعشرين سفران صانيف النافعة, منها شرح التنبيو يف أربعالت  
, ٝتع عليو ابن (ّ)(ِٕٗ) ئةااثنتُت كتسعُت كسبعم سنة تويف, األقضية بزبيد دىران 

 .(ْ)ا١تقرئ كقرأ عليو ا١تهذب

 

عبد الل طيف بن أيب بكر بن أىٛتد بن عمر اليمآٌف الشرجي الزبيدٌم,  الشرجي :  -ّ
, لف بيت يف أ نظم مقدمة ابن بابشاذ ,أحد أئمة العربيةك  حنفي ا١تذىب,  كاف

سنة اثنتُت  , تويفكشرح ملةة اإلعراب, كلو مقدمة يف علم النةو
 .(ٔ), أخذ عنو ابن ا١تقرئ النةو(ٓ)(َِٖ)كٙتا٪تائة

 

                                                           
 َف أقف لو على ترٚتة . ( ُ) 
 . َِّ/ُيمن طبقات صلةاء الينظر :  ( ِ) 
 . ٓٓٓ/ٖ, شذرات الذىب ُِٖ/ُ, طبقات صلةاء اليمن ِّّ/ٓالدرر الكامنة ينظر :  ( ّ) 
 . ْْْ/ُ, بغية الوعاة َِّ/ُ,  طبقات صلةاء اليمن ّٕٖ/ِا١تنهل الصايف ينظر :  ( ْ) 

 .ِّ/ٗ, شذرات الذىب َُٕ/ِ, بغية الوعاة ُُِ/ِإنباء الغمر ينظر: ( (ٓ

 . ُِْ/ُ, البدر الطالع  ُْْ/ُ, بغية الوعاة  ِِٗ/ِالبلمع الضوء ينظر :  ( ٔ) 
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 ,الناشرم شهاب الدين ,أٛتد بن أيب بكر بن علي بن ٤تمد بن أيب بكرالناشرم:  -ْ
بو أىل  برع فيو كشارؾ يف غَته كٗترج ,شيخ أىل زبيد يف الفقو ,الزبيدم اليمآف

ا على مبتدعة ككاف شديدن , كانتهت إليو رئاسة الفتول , ككِف قضاء زبيد, البلد مدة
الصوفية ككاف ٢تم شوكة قائمة كمع ذلك فكاف ال يفًت عن اإلنكار عليهم كٚتع يف 

, (ُ)(ُٖٓ)تويف يف احملـر سنة ٜتس عشرة كٙتا٪تائة ,بياف فساد مقالتهم شيئا كثَتا 
 .(ِ)ئتفقو عليو ابن ا١تقر 

 
 

 .(ْ)بن ا١تقرئقرأ عليو ٚتاعة منهم ا ,(ّ)بن زكريا٤تمد  -ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ِٓٓ/ِ, إنباء الغمر َُ/ْطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ينظر: ( (ُ

 . ِٕٓ/ُالضوء البلمع ينظر :  ( ِ) 
 َف أقف لو على ترٚتة . ( ّ) 
 . ُِْ/ُ, البدر الطالع  ْْْ/ُ, بغية الوعاة ِِٗ/ِالضوء البلمع ينظر :  ( ْ) 
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 المطلب الرابع : تالميذه .

التدريس كاإلفتاء كالقضاء, كأخذ عنو الكثَت من طلبة العلم, كمن أبرز من أخذ الـز ابن ا١تقرئ 
 عنو :

مشايخ  أحد, الزبيدم اٟتنفي البومة,  إٝتاعيل بن إبراىيم: الفقيو شرؼ الدين -ُ
قرأ على ٚتاعة من أئمة كقتو يف العلـو مث اشتهر كغلب عليو معرفة  ,النةو بزبيد

انتهت إليو الرئاسة يف كقتو فدرس كأفىت  ,النةو كالتصريف فكاف ٤تققا لذلك
ككاف ٦تن يصةب القاضي  , كٗترج على يده ٚتاعة من اىل مدينة زبيد كغَتىم

 .(ُ)(ّٕٖ) مات يف سنة سبع كثبلثُت, بوشرؼ الدين إٝتاعيل ا١تقرلء كينقل غرائ
 
 
 

قرأ على  ,بدر الدين حسن بن علي بن عبد الرٛتن ا١تلةآف ا١تلةآف:  الفقيو -0
ٚتاعة منهم القاضي شرؼ الدين إٝتاعيل ا١تقرلء بالفقو كعلى اإلماـ نفيس الدين 

ٮتتم   كاف راتبو أف  ,عبادة صاحب ,مدرسان  ككاف فقيهان  ,العلوم كالشيخ أٛتد الرداد
 .(ِ)ق(َِٖ)ٙتا٪تئةك تويف بعد سنة عشرين  ,كل ليلة ختمة

 
كلد  م,الناشرم ا١تقر  ,عثماف بن عمر بن أيب بكر بن عليعفيف الدين الناشرم:  -3

كصنف فيها ا٢تداية إُف ٖتقيق  ,أخذ القراءات عن ابن اٞتزرم, سنة ٜتس كٙتا٪تائة
شرح , كلو عن عاصم الركاية يف ركاية قالوف كالدكرم كالدر الناظم يف ركاية حفص

                                                           
 . َِٗ/ُ, طبقات صلةاء اليمن ِٖٗ/ِالضوء البلمع ينظر :  ( ُ) 

 . ْْ/ُطبقات صلةاء اليمن  ينظر : ( ِ) 
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درس ٔتدارس يف زبيد مث رتبو الظاىر يف تدريس  ,على اٟتاكم كاإلرشاد يف ٣تلدين
 ,مدرستو ككاف مبارؾ التدريس انتفع بو ٚتاعة كثَتكف ككِف أيضا إمامة الظاىرية

سنة ٙتاف كأربعُت  شرؼ الدين ابن ا١تقرئ كغَته, تويف كمن مشاٮتو
 .(ُ)(ْٖٖ)ئةاكٙتا٪ت

 

الـز الشرؼ  ,الزبيدم الشافعي, ٤تمد بن إبراىيم بن ناصرن اٟتسيٍت: ٚتاؿ الدي -ْ
تقدـ , من تصانيفو كتفقو عليو حىت كاف من أجل تبلميذه كقرأ عليو كثَتان  ئبن ا١تقر 

كالتفقيو للجماؿ الرٯتي كَف  ,ذرعيكاختصر القوت لؤل ,يف الفقو كعلق أشياء مفيدة
للتدريس كاإلفتاء بزبيد كانتفع الناس  كتصدل ,يكملها كاختصاره للجواىر للقموِف

 .(ِ)(ْٖٓ)مات يف ربيع الثآف سنة أربع كٜتسُت ,بو

 

 

تفقو باٞتماؿ , اليمآف ,الذْتآف ,ا١تذحجي, سعيد بن أٛتدبدر الدين الذْتآف:  -ٓ
كٝتع على ابن  ئ,كحضر ٣تالس ابن ا١تقر  ,كاشتغل بزبيد أيضان  ,ا٠تياط كطبقتو بتعز

 , انيفو كغَتىا, ككاف إليو تدريس اٟتديث بالظاىرية بعدفاٞتزرم أشياء من تص
 .(ّ)(ٕٖٖ)سنة سبع كٙتانُتتويف 

 

 

                                                           
 . ُُْ/ُ, طبقات صلةاء اليمن ُّْ/ٓالضوء البلمع ينظر :  ( ُ) 

 .ِِٖ/ٔالضوء البلمع ينظر :  ( ِ) 

 . ّّٓ/ُ, طبقات صلةاء اليمن ِْٓ/ّالضوء البلمع ينظر :  ( ّ) 
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 ,كاعتقادان  األشعرم نسبان  ,أبو حفص ,عمر بن ٤تمد بن معيبد السراجالفىت:  -ٔ
بالفىت من الفتوة كىو لقب أبيو, كلد يف سنة  ا١تعركؼ ,اليمآف الشافعيالزبيدم 

انتقل يف سنة ست كعشرين إُف , ُّا فةفظ القرآف إحدل كٙتا٪تائة بزبيد كنشأ
ببلد ابن عجيل اليمآف فقرأ عليو اإلرشاد كشرحو بل كٝتعهما  ئالشرؼ بن ا١تقر 

استنابو الشمس يوسف ا١تقرم , طويبلن  كالزمو أمت مبلزمة دىران ذلك , كنظم  ,أيضان 
بلد شىت انتفع بو الطلبة كتفقو عليو من ال ٭تصى من ب, ك يف تدريس النظامية

كاإلبريز يف , من تصانيفو مهمات ا١تهمات اختصر فيها ا١تهمات, ككثرت تبلمذتو
كأما اإلرشاد كشرحو فهو ا١تنفرد ٔتعرفتهما مع غَت٫تا من تصانيف  ,تصةيح الوجيز

مؤلفهما حىت تلقى اإلرشاد عنو من ال ٭تصى كثرة ْتيث كاف يقرأ عليو غَت كاحد 
 .(ُ)(ّٖٖ)ئةاثبلث كٙتانُت كٙتا٪تسنة , تويف يف اَّلس الواحد 

 

 

 مث الوصايب ,كتفقهان  الفارقي الزبيدم مولدان ر, ٤تمد بن عمٚتاؿ الدين النهارم:  -ٕ
 ,نسبة ألصاب با٢تمزة كالواك من جباؿ اليمن فهو قاضيها أزيد من أربعُت سنة

 ئ٦تن أخذ عن الشرؼ بن ا١تقر كاف  ,كُّا اشتهر النهارم ,اليمآف الشافعي
فكاف خا٘تة , للفىت كغَته كالركض كغَت٫تا من تصانيفو كغَتىا رفيقان  اإلرشاد
كصنف شرحا  ,تقدـ يف الفقو ككثر استةضاره لو كصار فقيو ناحيتو, أصةابو

للمنهاج يف أربع ٣تلدات ٝتاه مفتاح األرتاج كاختصر اٞتواىر للقموِف يف أربع 
 .(ِ)(ّٖٗ)سنة ثبلث كتسعُت تويف٣تلدات 

 

 

 
                                                           

 . ُّْ/ُ, طبقات صلةاء اليمن ُِّ/ٔالضوء البلمع ينظر :  ( ُ) 

 . ِٗٔ/ٖالضوء البلمع ينظر :  ( ِ) 



 قسم الدراسة                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

18 

 

 : عقيدتو ومذىبو الفقهي .امسالمطلب الخ

 :عقيدتو -

لك قولو ا يدؿ على ذعلى عقيدة أىل السنة كاٞتماعة, ك٦ت   –رٛتو اهلل  – اإلماـ ابن ا١تقرئ
نقل عنو من إنكاره بدع الصوفية  كأيضان ما , كمن كفر الصةابة,بردة من قذؼ أـ ا١تؤمنُت

 , كمن تلك النقوؿ :(ُ)كأتباع ٨تلة ابن عريب

 

لردة حقيقتها قطع اإلسبلـ كسجود لصنم...أك كذب نب أك جةد آية من قولو أف ا -
 .(ِ)رضي اهلل عنها ..أك كفر الصةابة ا١تصةف ٣تمعان عليها...أك قذؼ عائشة

 
ئة حصل بُت الفقيو شرؼ الدين إٝتاعيل ا١تا كاف سنة إحدل كعشرين كٙتا٪تقاؿ الربيهي :  -

بن أيب بكر الرداد أمور كأحداث أدت إُف  بن أيب بكر ا١تقرلء كالشيخ شهاب الدين أٛتد
ظهور الشقاؽ كسوء األخبلؽ كبالغ الشيخ شرؼ الدين يف اإلنكار على الشيخ شهاب 
الدين يف إظهار السماع كما ال ٬توز ٦تا يفعلو ا١تتصوفوف ٦تا ال ترتضيو الشريعة كعمل يف 

                                                           
, نزيل دمشق, كلد سنة ستُت كٜتسمائة, كاف ذكيان, كثَت العلم, كلو ابن عريب: ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد, ٤تي الدين, الطائي, اٟتا٘تي, ا١ترسي( (ُ

ا١تناكم: كقد تفرؽ الناس يف نقبلن عن أردإ تواليفو كتاب " الفصوص" فإف كاف ال كفر فيو فما يف الدنيا كفر. كقاؿ ابن العماد مصنفات كثَته ,قاؿ الذىب: من 

: إنو كاسطة عقد األكلياء, كرئيس األصفياء, كصا عتقاد ر آخركف إُف اشأنو شيعا, كسلكوا يف أمره طرائق قددا فذىبت طائفة إُف أنو زنديق ال صديق, كقاؿ قـو

 . ِّّ/ٕ, شذرات الذىب ْٖ/ِّسَت أعبلـ النببلء . ينظر: ق(ّٖٔ) ة ٙتاف كثبلثُت كستمائةتويف سن كاليتو كٖترٔف النظر يف كتبو.

 . َٖٔ-َٔٔ/ِينظر: ركض الطالب ( (ِ
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كأصبح الراس منها  ... إف الشريعة ذلت بعد عزهتا:  ذلك قصائد منها القصيدة اليت أك٢تا
 .(ُ)موضع الذنب

 

كأما رده كإنكاره على من قرأ كتب ابن عريب كإبطاؿ ما فيها من ا١تقاالت كقاؿ أيضان :  -
 .(ِ)ا١تنكرة باٟتجج الواضةة فذلك مشهور حىت بلغ شهرة ذلك إُف مصر كالشاـ

 
عهم ٔتا بلغ ناظر أتباع ابن العريب فعميت عليهم األبصار كدفكقاؿ ابن قاضي شهبة :  -

 .(ّ)حجة يف اإلنكار كلو فيهم غرر القصائد مشَتا إُف تنزيو الصمد الواحد

 

 

 

 :مذىبو الفقهي -
 

تو إُف ا١تذىب الشافعي يظهر ذلك جليان من مؤل فاتو, ككذلك نسب؛ ا١تذىب شافعي ابن ا١تقرئ
 عند من ترجم لو .

 

 

                                                           
 . ََّ/ُينظر: طبقات صلةاء اليمن ( (ُ

 . َّٓ/ُينظر: طبقات صلةاء اليمن ( (ِ

 . ٖٓ/ْبن قاضي شهبة ينظر: طبقات الشافعية ال( (ّ
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 المطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو .

, كخصوصان يف ببلد اليمن اليت نشأ قرئ ٔتكانة كبَتة لدل علماء عصرهقد حظي اإلماـ ابن ا١تل
من أثٌت عليو كأثٌت العلماء عليو كعلى مؤلفاتو, كإليك بعض من  ,ُّا كشارؾ يف هنضتها العلمية

 :كمن بعدىم ٦ت ا يبُت منزلتو كمكانتو علماء عصره

 

عاَف الببلد اليمنية ... مهر يف الفقو كالعربية قاؿ عنو اٟتافظ ابن حجر العسقبلٓف:  -
. كقاؿ أيضان :  لو تصانيف, كحذؽ تاـ, كنظر مليح, ما رأيت باليمن أذكى (ُ)كاألدب

 .(ِ)منو

 
ىو الفقيو اإلماـ العاَف ذك الفهم الثاقب كالرأم : الن فيس العلومكقاؿ عنو ٤تدث اليمن  -

 .(ّ)ا١ترضي قوالن  كصاحب اٟتاؿ مبلن كع الصائب ُّاء الفقهاء نور العلماء علمان 

 
 

من العلـو  يف كثَتو  مشاركان  قان مدقٍّ  باحثان  قان ٤تقٍّ  كاف فقيهان   :كقاؿ عنو ا١تؤرخ ا٠تزرجي -
فهو ا١تربز على  ,ف نظم أعجب كأعجز كإف نثر أجاد كأكجزإ ,كاالشتغاؿ با١تنثور كا١تنظـو

 .(ْ)أترابو كا١تقدـ على أقرانو كأصةابو

 
 

                                                           
 . ُِٓ/ّينظر: إنباء الغمر ( (ُ

 .ِّٗ/ِينظر: الضوء الؤلمع ( (ِ

 .ِّٗ/ِينظر: الضوء الؤلمع ( (ّ

 .ِّٗ/ِينظر: الضوء الؤلمع ( (ْ
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 كقاؿ ِف بعض ا١تتأخرين: شامخ العرنُت يف قي الدين ابن قاضي شهبة:كقاؿ عنو ت -
ناظر أتباع ابن العريب فعميت عليهم األبصار  .اٟتسب كمنقطع القرين يف األدب..

 .(ُ)كدفعهم ٔتا بلغ حجة يف اإلنكار كلو فيهم غرر القصائد مشَتا إُف تنزيو الصمد الواحد
 

يضرب بو ا١تثل يف الذكاء مرتقيا أعلى ذركة الفضل ببل  كاف إمامان   كقاؿ عنو ا١تؤرخ الربيهي: -
مؤل بعلمو الصدكر كالسطور كأباف ٔتشكاة فهمو  ,ىر كأعظم فضبلء العصرامًتاء نادرة الد  

لو ا١تصنفات الكثَتة اليت سارت ُّا الركباف كالفوائد  ,ما كاف عويصا على أعبلـ الصدكر
يداف الفضائل كأمن من الناظر كا١تناضل فليس برز يف م ,اٞتليلة ا١تستفيضة يف البلداف

(ِ)يباريو مبار كال ٬تاريو إُف غاية الفضل ٣تار
 . 

 

ارتقى يف ٚتيع ا١تعارؼ إُف رتبة َف يشتمل على ٣تموعها غَته  كقاؿ عنو العبلمة الشوكآف: -
كشعره يف الذركة العالية حىت قاؿ بعض معاصريو أنو  ,بل قيل أف اليمن َف ينجب مثلو

ٟتاصل أنو إماـ يف الفقو كالعربية كا١تنطق كاألصوؿ كذك يد طوُف كا.....  ر من ا١تتنبأشع
كلو يف ىذا الشأف عجائب  ,كاء كقوة الفهم كجودة الفكركمتفرد بالذ   كنثران  يف األدب نظمان 

كَف يبلغ رتبتو يف الذكاء كاستخراج الدقائق أحد من أبناء  ,كغرائب ال يقدر عليها غَته
 .(ّ)ل كال من غَتىمعصره ب

 
 .(ْ)اإلماـ الفقيو العبلمة األديب الشاعر البليغ ا١تبدع :كقاؿ عنو القاضي إٝتاعيل األىدؿ -

 
                                                           

 . ٖٓ/ْينظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( (ُ

 . َِّ/ُاليمن ينظر:طبقات صلةاء ( (ِ

 ُِْ/ُينظر: البدر الطالع ( (ّ

 . ّٖ/ُنظر: ىجر العلم كمعاقلو ي( (ْ
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 : آثاره العلمية .عالمطلب الساب

 

 يف عدة فنوف, نذكر منها : شرؼ الدين ابن ا١تقرئ مؤلفات كثَتة صنف اإلماـ

 .(ُ)٥تتصر اٟتاكم الصغَتكىو  "إرشاد الغاكم إُف مسالك اٟتاكماإلرشاد, ا١تسمى " -
 

شرح لكتاب اإلرشاد  إخبلص الن اكم يف إرشاد الغاكم إُف مسالك اٟتاكم, كىو -
 .(ِ)السابق

 
 

 . (ّ)ركض الطالب كهناية مطلب الراغب . كىو ٥تتصر ركضة الط البُت للن وكم -
 

كييعرؼ بتاريخ ابن ا١تقرئ ,تاريخ اليمن -
(ْ) . 

 
 

 .(ٓ)ريعةالذ ريعة إُف نصرة الش   -
 

                                                           
 ـ .َُِّ -ىػ ُّْْكقد طبعتو دار ا١تنهاج يف جدة سنة .  ِّٗ/ِ, الضوء االمع ّٕٖ/ِينظر: ا١تنهل الصايف ( (ُ

 ـ .ََِْكقد طبعتو دار الكتب العلمية بلبناف يف ثبلثة أجزاء سنة  . ِّٗ/ِ, الضوء االمع ّٕٖ/ِينظر: ا١تنهل الصايف ( (ِ

 ـ .َُِّ -ىػ ُّْْكقد طبعتو دار الضياء بالكويت سنة  . ِّٗ/ِ, الضوء االمع ّٕٖ/ِنهل الصايف ينظر: ا١ت( (ّ

 . َُّ/ُينظر: كشف الظنوف ( (ْ

 . ُِٔ/ُينظر: ىدية العارفُت ( (ٓ
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 .(ُ)رسالة يف مسائل ا١تاء ا١تشم س -
 

 
 .(ِ)يف مدح خَت الربية اٞتمانات البديعية -

 
 .(ّ)الفريدة اٞتامعة للمعآف الر ائعة -

 

 .(ْ)نواف الش رؼ الوايف يف علم الفقو كالعركض كالت اريخ كالن ةو كالقوايفع -
 

 . (ٓ)ديواف شعر -

 

 .(ٔ)القصيدة الت ائية يف الت ذكَت -
 

 .(ٕ)رتبة الوجود كمٍنزًلة الشيهودم -

                                                           
 . َّْ/ُينظر: طبقات صلةاء اليمن ( (ُ

 . ِّْ/ُينظر: كشف الظنوف ( (ِ

 . ُِٔ/ُينظر: ىدية العارفُت ( (ّ

أنو طبع يف ا٢تند  ِْْكذكر صاحب كتاب مصادر الفكر اإلسبلمي ص . ُِٔ/ُىدية العارفُت  ,ِّٗ/ِ, الضوء االمع ّٕٖ/ِا١تنهل الصايف  ينظر:( (ْ

 ىػ . ُُّٖك  َُّٗق, كيف القاىرة سنة ُِْٗق, كيف حلب سنة ُِِٕسنة 

 . ُِٔ/ُ, ىدية العارفُت ْٕٗ/ُينظر: كشف الظنوف ( (ٓ

 . ُِٔ/ُ ينظر: ىدية العارفُت( (ٔ

 . ُِٔينظر: ا١تصدر السابق /( (ٕ
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 .(ُ)كا١تعتمر جبة على اٟتا جمنظومة يف الدٍّماء الوا -
 

 . (ِ)ية يف شرح الكافية البديعيةنتائج األ١تع -
 

 
 . (ّ)العركض كالقوايف -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . َِِينظر: مصادر الفكر األسبلمي يف اليمن ص( (ُ

 . ّْٖينظر: ا١تصدر السابق ص( (ِ

 . ّْٖينظر: ا١تصدر السابق ص( (ّ
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 " إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي "نبذة عن كتاب  :الثاني المبحث

 وفيو أربعة مطالب:

 

 . األول: أىمية الكتابالمطلب 

 . المطلب الثاني: مكانتو في المذىب

 . المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

 . المطلب الرابع: التعريف بأىم شروحو

 المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب .

 المطلب السادس: نبذة عن الحاوي ومؤلفو وشروحو .
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 : أىمية الكتابالمطلب األول

 

ؿ ابن ا١تقرئ يف مقدمة الكتاب: فهذا ٥تتصره حول ا١تذىب نطقان كضمنان... اختصرت فيو قا
 "اٟتاكم" الذم فتح يف االختصار بابان مغلقان .

لكتاب اٟتاكم الصغَت الذم لو  ان من خبلؿ ىذه ا١تقدمة تتضح أ٫تية الكتاب؛ كونو ٥تتصر 
اىتماـ ضان على أ٫تية كتاب اإلرشاد مكانة كبَتة عند علماء ا١تذىب الشافعي, ك٦ت ا يدؿ أي

 .(ُ)كثرة الشركح كاٟتواشي كالنكت اليت كتبت عليوك العلماء بو حفظان كتعلمان كتعليمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ُّٓ-ُْٗ/ُينظر: جامع الشركح كاٟتواشي ( (ُ
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 و عند العلماء وعند أىل المذىب .المطلب الثاني :مكانت

 

ما  : ىذا توضيح لكتاب اإلرشاد الذم بلغ يف اإل٬تاز, قاؿ عنو شارحو الكماؿ ا١تقدسي -
كاد يتةقق لو يف ا١تختصرات كصف اإلعجاز؛ أًلنو حول مسائل "اٟتاكم" بأقل من 

 .(ُ)نظمو الذم أقر  لو الفةوؿ, كزاد مع الوضوح نفائس تبهر العقوؿ

 

كقاؿ عنو شارحو العبلمة ابن حجر ا٢تيتمي رٛتو اهلل: كتاب اإلرشاد قد حفو اهلل بغاية  -
ن بتةقيق ا١تأموؿ, ككيف ال؟! كقد استودعو اهلل القبوؿ, كأٖتف مؤلفو اإلماـ شرؼ الدي

من أسرار اإل٬تاز, ك٥تب ات األلغاز, ما أعجز من بعده عن االرتقاء إُف مدارج كمالو, 
كالنسيج على منوالو, فمن مث  عم  نفعو شرقان كغربان, كتزاٛتت الفضبلء على اقتناص فوائده 

 .(ِ)عجمان كعربان 
 

كىو كتاب نفيس يف فركع الشافعية رشيق العبارة حلو الكبلـ  :كقاؿ عنو العبلمة الشوكآف -
يف غاية اإل٬تاز مع كثرة ا١تعاْف كشرحو يف ٣تلدين كقد طار يف اآلفاؽ كاشتغل بو علماء 

 .(ّ)الشافعية يف األقطار كشرحو ٚتاعة منهم
 

 قصيدة ٯتدح فيها  – ٕٖٖت  -كقد نظم الفقيو شجاع الدين عمر بن ٤تمد الفيت  -

 

                                                           
 . ُٓ/ُالناكم ينظر: مقدمة إخبلص ( (ُ

 /أ من نسخة مكتبة األحقاؼ .ُحجر  ينظر: مقدمة اإلمداد البن( (ِ

 . ُّْ/ُينظر: البدر الطالع(  (ّ
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 :(ُ)رشاد مطلعهااإل

 يغػيبي  ػجػجان بػيب          كعن أكطانو حً كلئلرشػاد يرٖتل الل  

 أكِف ا٢تمم العػواِف          فػما ىو فيكم سهػل قػريبي  فدكنكمي 

 الفتاكل          صةيػح اٟتكم منفتحه عجيػبي  حجمو, جػمي  قليله 

 رل منو ٕتػيبةسبػكػو تإذا ذخػرت خزائن للفتاكل          فإُف أف قاؿ: 

 لة حػركبإذا ثػارت ١تشػك      طػرًّا        إليو يرجػع ا١تفػتوف       

 آخرىا:      إُف اإلرشػاد ينتقل اللبيب            كيقػرؤه إذا كجػد األديػبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ِٖٓ-ِٕٓ/ْنظر: إخبلص الناكم ي  (ُ)
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 . : منهج المؤلف في الكتابالمطلب الثالث

 

ان نطقان كضمن حول ا١تذىبى  فهذا ٥تتصره  يف مقدمة الكتاب: –رٛتو اهلل  –يقوؿ ابن ا١تقرئ 
, ذم فتح يف االختصار بابان مغلقان , اختصرت فيو اٟتاكم الٜتيص من اللفظ بطُت من ا١تعٌت

كارتقى فيو الرتبة اليت ال ترتقى, كقللت لفظو فتقلل, كسهلت عويصو فتسهل, كأكضةت من 
قطع بو من الوجوه اليت ال ما  , كقطعت ٓتبلؼ٫تلا أي , كزدت فيو كثَتان ٦ت  عبارتو ما أشكل

 .(ُ)تستعمل, فصار أقل  كأكثر, كأصح كأظهر

 

, حيث يتضح أف من أشار ابن ا١تقرئ يف ا١تقدمة السابقة إُف منهجو كطريقتو يف الكتاب -
 منهجو :

 
تبويب اإلرشاد كفق تبويب أصلو, فبدأ بكتاب الطهارة مث الصبلة, حىت انتهى  -ُ

 بكتاب أحكاـ أمهات األكالد .
 تسهيل كتاب اٟتاكم كتقليل الفاظو مع أف اٟتاكم كتاب ٥تتصر . -ِ
 توضيح ما أشكل من عبارة اٟتاكم . -ّ
 ذكر ا١تسائل اليت أ٫تلها اٟتاكم . -ْ
 من القطع بوجوه غَت مستعملة يف ا١تذىب .تصةيح ما خالف فيو اٟتاكم  -ٓ

 

 

 
                                                           

 .  ٕٓاإلرشاد صينظر:  ( ُ) 
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 اإلرشاد . عريف بأىم شروحالمطلب الرابع: الت  

بكتاب اإلرشاد ككثرت عليو الشركح كاٟتواشي, كمنهم من نظمو, كمنهم  اىتم علماء الشافعية
اشتغل بو علماء الشافعية يف األقطار كشرحو ٚتاعة  العبلمة الشوكآف: قاؿ ت عليو,نك  ن م

 .(ُ)منهم

 كىنا سأذكر بإذف اهلل أىم ما كقفت عليو من تلك الشركح كاٟتواشي : -
 
سالك اٟتاكم" شرح ابن ا١تقرئ مصنٍّف "إخبلص الناكم من إرشاد الغاكم إُف م -ُ

 .(ِ)ىػّٕٖا١تتوىف سنة  اإلرشاد
 

 . (ّ)ق ْٖٖ, ا١تتوىف سنة شرح عثماف بن عمر الناشرم -ِ
 

 
ىػ , لو " تعليق على ٖٓٓالسيوطي, ا١تتوىف سنة كماؿ الدين أبو ا١تناقب أبو بكر  -ّ

 . (ْ)اإلرشاد"
 

 . (ٓ)ق ٖٖٗنة اٞتوجرم, ا١تتوىف س شرح ٤تمد بن عبد ا١تنعم بن ٤تمد -ْ
 

                                                           
 . ُّْ/ُينظر: البدر الطالع(  (ُ

 ـ .ََِْء سنة كقد طبعتو دار الكتب العلمية بلبناف يف ثبلثة أجزا . ِّٗ/ِ, الضوء االمع ّٕٖ/ِينظر: ا١تنهل الصايف ( (ِ

 . ُّْ/ٓينظر: الضوء البلمع (  (ّ

 . ُْٔ/ٗ, شذرات الذىب  ِْٕ/ُينظر: بغية الوعاة (  (ْ

 . َُِ/ِ, البدر الطالع ُِّ/ٖينظر: الضوء البلمع (  (ٓ
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, ا١تتوىف سنة  -ٓ  . (ُ)ىػٕٖٗشرح ٤تمد بن علي بن أيب بكر, ا١تعركؼ باألشـر
 

 . (ِ)ىػَٔٗ"اإلسعاد شرح اإلرشاد",  لكماؿ الدين ا١تقدسي,ا١تتوىف سنة  -ٔ
 

 
, رداد ا١تعركؼ بابن الزين الزبيدمالكماؿ الدين  شرح اإلرشاد"  الكوكب الوقاد"  -ٕ

 .(ّ)ق ِّٗا١تتوىف سنة 
 

, لو " نكت على ِٗٗب الدين أٛتد باٟتاج الشافعي, ا١تتوىف سنة شها -ٖ
 .(ْ)اإلرشاد"

 
 

ىػ, لو " حاشية على ٕٔٗكجيو الدين عبدالرٛتن العمودم, ا١تتوىف سنة  -ٗ
 .(ٓ)اإلرشاد"

 
, ا١تتوىف دين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيتميلشهاب ال "اإلمداد بشرح اإلرشاد " -َُ

 قيق جزء منو .كىو الذم نقـو بتة, (ٔ)ق ْٕٗسنة 

                                                           
 . ُٕٓ/ٖينظر: الضوء البلمع (  (ُ

 ة با١تدينة ا١تنورة .كقد حقق باٞتامعة اإلسبلمي . ِّْ/ِ, البدر الطالعْٔ/ٗينظر: الضوء البلمع (  (ِ

 .َُٖ/ُ, النور السافر  َُٗ/َُينظر: الضوء البلمع (  (ّ

 . ِِٔ/َُ, شذرات الذىب  ُِٓ/ُينظر: النور السافر (  (ْ

 . َُٓ/َُينظر: شذرات الذىب (  (ٓ

 . ْ/ُ/ب , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّينظر : نفائس الدرر  ( ٔ) 
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دين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيتمي لشهاب البشرح اإلرشاد"  فتح اٞتواد" -ُُ
 .(ُ),اختصره من شرحو الكبَت " اإلمداد "

 
شرح مصلح الدين , ٤تمد بن صبلح الدين الناصرم السعيدم, ا١تتوىف سنة  -ُِ

 .(ِ)ىػٕٗٗ
 

 
 .(ّ)ىػ ُٗٗنظمو ٚتاؿ الدين األشخر, ا١تتوىف سنة  -ُّ

 
 .(ْ)ىػ ّٗٗلدين أبو السركر القاضي, ا١تتوىف سنة نظمو شهاب ا -ُْ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ .ََِٓكقد طبعتو دار الكتب العلمية بلبناف سنة  . ْ/ُمقدمة الفتاكل الفقهية الكربل /ب , ّينظر : نفائس الدرر  ( ُ) 

 . ٗٔ/ُينظر: كشف الظنوف (  (ِ

 . ِّٔ/َُ, شذرات الذىب  ّْٗ/ُينظر: النور السافر (  (ّ

 . ِّٔ/َُ, شذرات الذىب  ُِٕ/ُينظر: النور السافر (  (ْ
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 المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب .

ان نطقان كضمن حول ا١تذىبى  فهذا ٥تتصره  يف مقدمة الكتاب: –رٛتو اهلل  –يقوؿ ابن ا١تقرئ 
, لقان ذم فتح يف االختصار بابان مغ, اختصرت فيو اٟتاكم الٜتيص من اللفظ بطُت من ا١تعٌت

كارتقى فيو الرتبة اليت ال ترتقى, كقللت لفظو فتقلل, كسهلت عويصو فتسهل, كأكضةت من 
قطع بو من الوجوه اليت ال , كقطعت ٓتبلؼ ما ٫تلا أي , كزدت فيو كثَتان ٦ت  عبارتو ما أشكل

 .(ُ)تستعمل, فصار أقل  كأكثر, كأصح كأظهر

ىو كتاب اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت, كلكوف  من خبلؿ ا١تقدمة السابقة يتضح أف مصدر اإلرشاد
, كلقولو (ِ)كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز " الشرح الكبَت"  لئلماـ الر افعيأصل اٟتاكم ىو  

"كزدت فيو كثَتان ٦ت ا أي٫تل, كقطعت ٓتبلؼ ما قطع بو من الوجوه اليت ال تستعمل, فصار أقل  
لنوكم, تعترب من الكبَت, ككتب اإلماـ ا فيمكن القوؿ بإف الشرح"؛ كأكثر, كأصح كأظهر

؛ كذلك ١تكانة اإلمامُت الرافعي كالنوكم يف ا١تذىب, باإلضافة لكتب مصادر ابن ا١تقرئ
ا١تذىب ا١تعتمدة السابقة كاٟتاكم الكبَت للماكردم, كهناية ا١تطلب إلماـ اٟترمُت, كالوجيز 

 كالوسيط كالبسيط للغزاِف .

 

 

 

 

 

                                                           
 .  ٕٓاإلرشاد صينظر:  ( ُ) 

 . ِٕٔ/ٓلدرر الكامنة ينظر: ا(  (ِ
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 ن الحاوي ومؤلفو وشروحو .المطلب السادس: نبذة ع

 اسم الكتاب :

" اٟتاكم "  ىو االسم الذم ٝتاه بو مؤلفو يف مقدمة الكتاب, ككذلك ابن ا١تقرئ يف  -
 . (ُ)مقدمة كتاب اإلرشاد

 . (ِ)" اٟتاكم الص غَت"  كىو األشهر كاألكثر إطبلقان عند فقهاء ا١تذىب -
 

 أصل الكتاب:

ب "اٟتاكم الصغَت" اختصار لكتاب "الشرح ذكر اإلماـ ابن حجر العسقبلٓف أف كتا -
 .(ّ)الكبَت" لئلماـ الر افعي

 ثناء العلماء عليو :

 :(ْ)قاؿ ابن الوردم يف نظمو للةاكم -

 كليس يف مذىبنا كاٟتاكم       يف اٞتمع كاإل٬تاز كالفتاكم

اليت ال كيقوؿ ابن ا١تقرئ : اٟتاكم الذم فتح يف االختصار بابان مغلقان, كارتقى فيو الرتبة  -
 .(ٓ)ترتقى

 .(ٔ)كيقوؿ ابن حجر ا٢تيتمي: عدٔف النظَت يف االختصار؛ إذ َف يسبق مؤلفو إُف مثلو -

                                                           
 . ٕٓ, اإلرشاد ص ُُْينظر: اٟتاكم الصغَت ص(  (ُ

 . َٕٓ/ُ, هناية احملتاج ُٗٔ/ُ, مغٍت احملتاج ُّٕ/ُ, ٖتفة احملتاج ُٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب (  (ِ

 . ِٕٔ/ٓينظر: الدرر الكامنة (  (ّ

 . ٖ/ُالوردية ينظر: الغرر البهية شرح البهجة (  (ْ

 . ٕٓة اإلرشاد صينظر: مقدم(  (ٓ

 . ُٔ/ُينظر: فتح اٞتواد (  (ٔ
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 :(ُ)نبذة عن مؤلفو

ىو عبد الغفار بن عبد الكرٔف بن عبد الغفار القزكيٍت, الشيخ اإلماـ , ٧تم الدين, تفقو على 
طوُف يف الفقو كاٟتساب كحسن أيب القاسم الرافعي, كاف أحد األئمة األعبلـ , لو اليد ال

 االختصار, لو مصنفات منها: اٟتاكم , اللباب.

 : (ٕ)أىم شروح الحاوي

 .َٕٔسنة  ا١تتوىف, الشافعي عبد العزيز بن ٤تمد الطوسي, ضياء الدينل" "ا١تصباح -ُ
ىبة اهلل بن عبد , شرؼ الدينل "يف ٖترير اٟتاكم تيسَت الفتاكمك " "مفتاح اٟتاكم"  -ِ

 .ّٖٕسنة  ا١تتوىف, بارزم, اٟتموم, الشافعيالرحيم بن ال
 .ّٖٕسنة  ا١تتوىف,شرح عثماف بن عبد ا١تلك الكردم, ا١تصرم, الشافعي -ّ
 .ْٕٔسنة  ا١تتوىف, أٛتد بن اٟتسن اٞتاربردم, فخر الدينل " ا٢تادم"  -ْ
 .ٕٕٕسنة  ا١تتوىف, السبكي, الشافعي, ٤تمد بن عبد الرب القفطي,شرح أيب البقا -ٓ
 .ٕٕٗسنة  ا١تتوىف, أٛتد بن اٟتسن بن أٛتد الغاِف ,قطب الدينل "متوضيح اٟتاك "  -ٔ
 .ٖٖٕسنة  ا١تتوىف, أٛتد بن ٤تمد بن الصاحب ,لشهاب الدين" تصةيح اٟتاكم" -ٕ
, عمر بن علي بن ا١تلقن, سراج الدينل "يف تسهيل أسرار اٟتاكم خبلصة الفتاكل"  -ٖ

 . َْٖسنة  ا١تتوىف
 ا١تتوىف,٤تمد الناشرم ,ئلماـ أيب عبد اهلل" لباٟتاكمإيضاح الفتاكل يف النكت ا١تتعلقة " -ٗ

 .ْٕٖسنة 

 .َُٗسنة  ا١تتوىف, زكريا بن ٤تمد األنصارم, زين الدينللقاضي  "ُّجة اٟتاكم"  -َُ

 
                                                           

 . َٕٓ/ٕ, شذرات الذىب ُّٕ/ِطبقات الشافعية البن قاضي شهبة , ِٕٕ/ٖينظر: طبقات الشافعية الكربل (  (ُ

 . ِٔٔ/ُينظر: كشف الظنوف (  (ِ
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 المطلب الثاني: نشأتو .

 المطلب الثالث: شيوخو .

 تالميذه . المطلب الرابع:

 لمطلب الخامس: عقيدتو ومذىبو الفقهي .ا

 المطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو .

 المطلب السابع: آثاره العلمية .

 المطلب الثامن: وفاتو .
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 . (ٔ)المطلب األول: اسمو ونسبو ومولده 

 :اسمو ونسبو -
ا٢تيتمي  س لمنيتال حجر شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن ىو

 الشافعي صرم, مث ا١تكيا١ت (ِ)عدمالس  الوائلي 
من إقليم الغربية  (ْ)مث انتقل منها إُف ٤تلة أيب ا٢تيتم ,(ّ)سلمنت كالس لمنيت نسبة إُف أصل كطنو

سعد ا١توجودين اآلف بالشرقية اإلقليم ا١تشهور  كالس عدم نسبة إُف بٍتإليها,  كاليت ينسبٔتصر 
, كاليت كاف مسكنو ُّا قبل انتقالو إُف ٤تلة أيب (ٓ)مصر كا١تستفاض أهنم من األنصارمن أقاليم 

حجر, نسبة على ما قيل إُف جد من أجداده كاف مبلزمان  أشتهر بابن  ا٢تيتم يف الغربية .
 . (ٔ)للصمت تشبيها لو باٟتجر

 : مولده -
كما نقل   ة كتسعمائةإحدل عشر , كقيل : سنة  (ٕ)ىػ(َٗٗ)كلد يف رجب سنة تسع كتسعمائة

, كاألقرب األكؿ ألنو (ٗ) كٙتا٪تائة, كقيل : سنة تسع كتسعُت(ٖ)عن تلميذه عبدالعزيز الزمزمي
 . (َُ)كجد ٓتط يده, كما ذكره تلميذه أبو بكر السيفي

                                                           
, األعبلـ للزركلي ّّٕ/ُ, فهرس الفهارس َْ/ُلعينُت , جبلء اَُٗ/ُ, البدر الطالع ُْٓ/َُ, شذرات الذىب ِٖٓ/ُينظر ترٚتتو : النور السافر ( (ُ

 . ّٗٔ/ُ, ىدية العارفُت ِّْ/ُ

 /ب .َُّٖذا السياؽ ذكر ابن حجر  نفسو يف معجم شيوخو ( (ِ

 . ِّٖ/ّ. ينظر معجم البلداف  موضع قرب عُت مشس من نواحي مصرسلمنت : ( (ّ

أظنها باٟتوؼ من ديار  ّٔ/ٓمعجم البلداف , كقاؿ يف  ّّٗ/ُي مصر . ينظر : نزىة ا١تشتاؽ كتسمى ٤تلة أيب ا٢تيثم , كىي قرب منية غزاؿ من نواح( (ْ

 مصر .

 . ّ/ُ/أ , مقدمة الفتاكل الفهية الكربل ُينظر: نفائس الدرر ( (ٓ

 . ّ/ُ/ أ , مقدمة الفتاكل الفهية الكربل ُينظر: نفائس الدرر ( (ٔ

 . ّ/ُل الفقهية الكربل , مقدمة الفتاك ِٗٓ/ُينظر: النور السافر ( (ٕ

 . َُِ/ّينظر : الكواكب السائرة ( (ٖ

 . ّّٖ/ُينظر : فهرس الفهارس ( (ٗ

 /ب .ِينظر : نفائس الدرر ( (َُ
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 .(ٔ)المطلب الثاني: نشأتو

ثَتا من كقد حفظ القرآف كك, حياة جده يف  صغَت كىونشأ ابن حجر يتيمان, حيث تويف كالده 
, كمشس الدين اٟتمائل  أيب بنالدين  مشساإلماماف  أبيو شيخا كفلوف ,ا١تنهاج مث مات جده

فقرأ  ؛أيب ا٢تيتم إُف مقاـ أٛتد البدكمكم نقلو من بلده ٤تلة الشناً  الدين مشسف إمث  ,الشناكم
سن ٨تو  مث نقلو يف سنة أربع كعشرين كىو يف , العلـو ئبو يف مباد كانا  ىناؾ على عا١تُت

الشمس  مث سلمو لرجل صاٌف من تبلمذتو كتبلمذة شيخو, أربعة عشر سنة إُف اٞتامع األزىر
فةفظو حفظا بليغا كأقرأه منت ا١تنهاج كغَته كٚتعو بعلماء مصر  منو, بإشارة  بن أيب اٟتمايل
خر ه من احملققُت , كاجازكه أكا, كغَت  األنصارم فأخذ عن شيخ اإلسبلـ زكريا, مع صغر سنو

 سنة تسع كعشرين كتسعمائة, كعمره دكف العشرين, باألفتاء كالتدريس كالتأليف.
 

 كالفرائض, ,كأصوؿ الفقو كفركعو  كبلـ,علم الالتفسَت,كاٟتديث,ك  من كثَتة علـو يف كبرع
 .كالتصوؼ كا١تنطق, كالبياف, كا١تعآف, كالصرؼ, كالنةو, كاٟتساب,

 
مث عاد إُف , نة اليت تليها فةج كجاكر ُّا يف الس   ةقدـ إُف مك يف آخر سنة ثبلث كثبلثُتك 

لك الوقت ذمث حج سنة أربعُت كجاكر من  , مث حج بعيالو يف آخر سنة سبع كثبلثُت , مصر
 ُتكثبلث ان ُّا ثبلث إقامتؤتكة ا١تشرفة كأقاـ ُّا يؤلف كيفيت كيدرس إُف أف تويف . فكانت مدة 

 . سنة
 

 

 

 
                                                           

 . ِٗٓ/ُ, النور السافر ّ/ُ/ب , مقدمة الفتاكل الفهية الكربل ِينظر: نفائس الدرر ( (ُ
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 المطلب الثالث: شيوخو .

, خصوصا علماء مصر حيث  (ُ)علماء عصرهكثَت من ذ العبلمة ابن حجر ا٢تيتمي على  لمتت
كغَتىم  أجتمع ُّم ٔتصر مع صغر سنة, كأخذ عن تبلمذة شيخ اإلسبلـ ابن حجر العسقبلٓف

 يف فنوف ٥تتلفة, من أشهرىم كأكثرىم أثران عليو :

 :زكريا األنصارم -ُ

م السنيكي, القاىرم األزىرم, القاضي الشافعي , كريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا األنصار ز 
كلد سنة ست كعشرين كٙتا٪تائة, أخذ عن البلقيٍت كابن حجر العسقبلٓف كالشرؼ السبكي 
كغَتىم ,من مؤلفاتو أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب, كالغرر البهية شرح البهجة الوردية, 

 .(ِ)ق(ِٓٗ)عمائةكغاية الوصوؿ يف شرح الفصوؿ, تويف سنة ٜتس كعشرين كتس

 بصرم عليو كقع من أجل ألنو زكريا شيخنا كقدمت مومعج يف ا٢تيتمي حجر ابن الشيخ قاؿ
 اٟتكماء الفقهاء من كدريت ركيت عنو منكأعلى  الوارثُت كاألئمة العاملُت العلماء من

  قاؿ أسأؿ اهللأكثر األخذ عنو أكثر من بقيتهم قاؿ: ما اجتمعت بو قط إال   , كقد(ّ)ا١تسندين
 .(ْ)أف يفقهك يف الدين

 :عبد اٟتق السنباطي الزيٍت -ِ

 سنة اثنتُت كأربعُتكلد  عبد اٟتق بن ٤تمد بن عبد اٟتق السنباطي, القاىرم, الشافعي,
سنة  تويف, كمن قبلهما عن اٞتبلؿ البكرم ,كالعبادم, الفقو عن ا١تناكم كالزمو كٙتا٪تائة, أخذ

 .(ٔ), كأجازهحجر يف اٟتديثقرأ عليو ابن  .(ٓ)ق(ُّٗ)كتسعمائة إحدل كثبلثُت

                                                           
 . ِٗٓ/ُ, النور السافر ّ/ُل /أ , مقدمة الفتاكل الفقهية الكرب ّينظر : نفائس الدرر ( (ُ

 . ِِٓ/ُ, البدر الطالع  ُٖٔ/َُ, شذرات الذىب ُُُ/ُينظر :  النور السافر ( (ِ

 /ب .ُْمعجم الشيوخ   ( ّ) 

 . ّ/ُ/أ , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّنفائس الدرر  ( ْ) 

 . ِْٖ/َُ , شذرات الذىبِِِ/ُ,  الكواكب السائرة  ُُْ/ُينظر: النور السافر  ( ٓ) 

 . ّ/ُ/أ , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّ/أ , نفائس الدرر ُٓينظر: معجم الشيوخ   ( ٔ) 
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 :الدٞتيالدين  سمش -ّ

كلد سنة ستُت كٙتا٪تائة , الشافعي, العثمآف , مشس الدين الدٞتي,٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد
شرح على لو ,كاٟتافظ برىاف الدين الناجي كأخذ عن الربىاف البقاعي, ,تقريبان بدٞتة
مقاصد  يا١تقاصد كٝتر كاختصعلى الشفاء للقاضي عياض,  كشرح كية,األربعُت النو 

 .(ُ) ق(ْٕٗ)تويف بالقاىرة سنة سبع كأربعُت كتسعمائة, ا١تقاصد

قرأ عليو يف علم ا١تعآف كالبياف كعلم ك , و ابن حجر كعمره ٙتانية عشرة سنةعليأخذ 
 .(ِ)األصلُت

 

 أبو اٟتسن البكرم: -ْ

ي ا١تصرم, , الشافع, البكرم الصٌديقي٤تمد بن عبد الرٛتن ابن أٛتد بن جبلؿ الدين (ّ)علي
أخذ الفقو كالعلـو عن القاضي زكريا كالربىاف بن أيب شرؼ, كالتصوؼ عن رضي الدين الغزم 

اثنتُت كٜتسُت , تويف سنة كشرح الركض, كشرح منهاج النوكم, شرح العباب, من مؤلفاتو : 
 .(ْ)ق(ِٓٗ)كتسعمائة

 اإلفتاء كالتدريسكأجازه ب ,-الكتاب كالسنة- , كعلم األصلُت(ٓ)عليو ابن حجر يف الفقو تتلمذ
 .(ٔ)كىو دكف العشرين

 

 
                                                           

 . . ِٕٕ/ِ, ديواف اإلسبلـ ّٖٔ/َُ, شذرات الذىب ٔ/ِينظر : الكواكب السائرة ( (ُ

 . ْ/ُ/أ , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّينظر: نفائس الدرر  ( ِ) 

 . ٕٓ/ٕ, األعبلـ  ّٗٔ/٤ُتمد بن ٤تمد ينظر: النور السافر كقيل أف اٝتو:  ( ّ) 

 . ْْٕ/ُ, ىداية العارفُت ُْٗ/َُ, شذرات الذىب ُِٗ/ِينظر : الكواكب السائرة ( (ْ

 . ِٗٓ/ُ/أ , النور السافر ّينظر: نفائس الدرر  ( ٓ) 

 . ْ/ُينظر : مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل  ( ٔ) 
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 : مشس الدين اٟتطاب -ٓ
كلد  ,األندلسي, ا١تكي أبو عبداهلل ا١تعركؼ باٟتطاب,,الرعيٍت ,مد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن٤ت

ٖترير الكبلـ يف مسائل االلتزاـ, كمواىب , شرح الورقاتقرة العُت من مؤلفاتو :  كأشتهر ٔتكة,
 .(ُ)ق(ْٓٗ)ويف سنة اربع كٜتسُت كتسعمائةت ,اٞتليل شرح ٥تتصر خليل

 .(ِ)أخذ عليو ابن حجر النةو كالصرؼ
 

 

 شهاب الدين الرملي : -ٔ

أخذ عن القاضي زكريا كالزمو,  ,فقيو شافعي , ا١تنويف, ا١تصرم, األنصارم,أٛتد بن ٛتزة الرملي
 من شرح الركض, كشرح البهجة,كشرح صفوة الزبد, تويف سنة سبع كٜتسُت كأذف لو باإلفتاء,

كىو دكف  كأجازه باإلفتاء كالتدريس,(ْ)عليو ابن حجر  تتلمذ . (ّ)ق(ٕٓٗ)كتسعمائة
 .(ٓ)العشرين

 

 ناصر الدين اللقآف : -ٕ
تويف سنة ٙتاف كٜتسُت , اللقآف ا١تالكي, الشهَت بناصر الدين بن علي, ٤تمد بن حسن

 ٚتع اٞتوامع , ٥تتصر ا١تنتهى, كحاشية على شرح من كتبو : شرح,  ق(ٖٓٗ)كتسعمائة
 . (ٔ)شرح التصريف للز٧تآفشية على كحا

 

                                                           
 . َِّ/ُُ, معجم ا١تؤلفُت ٖٓ/ٕلي ينظر: األعبلـ للزرك ( ُ) 

 . ْ/ُينظر : مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل  ( ِ) 

 . ْْٓ/َُ, شذرات الذىب  َُِ/ِينظر : الكواكب السائرة ( (ّ

 .. ِْٓ/َُ, شذرات الذىب  َُِ/ّينظر : الكواكب السائرة  ( ْ) 

 . ْ/ُينظر : مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل  ( ٓ) 

 . َِّ/ٗ, معجم ا١تؤلفُت ِْْ/ِدية العارفُت ينظر: ى ( ٔ) 
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كشرح  ,كاألصلُت ,يف عدة علـو مدة مديدة كا١تنطق ناصر الدين اللقآف ابن حجر شيخوالـز 
 .(ُ)كالصرؼكالنةو , كا١تعآف كالبياف, كشرح ٚتع اٞتوامع للمةلي ,ا١تواقفكشرح  ,العقائد

 

 ناصر الدين الطببلكم : -ٖ

, أخذ عن من علماء الشافعيةالطببلكم , الشافعي,  ناصر الدينبن علي,  د بن ساَف٤تم
تويف سنة ست , لو شرحاف على البهجةالقاضي زكريا كالفخر الديلمي كالسيوطي كغَتىم, 

كما قرأ عليو التصريف  أخذ عليو يف الفقو كعلم األصلُت,, (ِ)ق(ٔٔٗ)كستُت كتسعمائة
 . (ّ)للغزم

 

 ٤تمد الش نشورم : -ٗ

بداهلل, مشس الدين الشنشورم, ا١تصرم الشافعي, كلد سنة ٤تمد بن عبداهلل بن علي, أبو ع
ٙتاف كٙتانُت كٙتا٪تائة, أخذ عن اٞتبلؿ السيوطي كالقاضي زكريا, لو مؤلفات يف الفرائض, تويف 

 .(ٓ).أخذ عليو يف بعض العلـو كا١تنطق  (ْ)ق(ّٖٗ)سنة ثبلث كٙتانُت كتسعمائة

 

 

 

 

                                                           
 . ْ/ُينظر : مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل  ( ُ) 

 . ُِّ/ّ, ديواف اإلسبلـ  َٔٓ/َُ, شذرات الذىب  ِّ/ِينظر : الكواكب السائرة ( (ِ

 . ْ/ُ/أ , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّنفائس الدرر  ( ّ) 

 . ِّٗ/ٔ, األعبلـ ٖٕٓ/َُ, شذرات الذىب  ّٕ/ِينظر : الكواكب السائرة ( (ْ

 . ْ/ُ/أ , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّنفائس الدرر  ( ٓ) 



 قسم الدراسة                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

44 

 

 تالميذه. المطلب الرابع:

 ,, كأقاـ ُّا يدٌرس كيفيت كيؤٌلفمنذ سنة أربعُت كجاكر ٔتكة ,ثَتةيف علـو كابن حجر برع 
كفيما , كأخذ عنو من ال ٭تصى كثرة, كازدحم الناس على األخذ عنو كافتخركا باالنتساب إليو

 يلي ذكر أشهرىم :
 

 أبو بكر السيفي: -ُ

تلميذان ىػ, كاف ّٕٗأبو بكر بن ٤تمد بن عبداهلل باعمرك السيفي, الشافعي, كاف حيان قبل 
 .(ُ)البن حجر , كىو صاحب كتاب نفائس الدرر يف ترٚتة ابن حجر

 
 : عبد القادر الفاكهي -ِ

عبدالقادر بن أٛتد بن علِت الفاكهي ا١تكي, كلد سنة عشرين كتسعمائة , لو شرحاف على 
البدية للغزاِف, الـز ابن حجر, كلو كتاب يف فضائلو, تويف سنة اثنُت كٙتانُت 

 . (ِ)ق(ِٖٗ)كتسعمائة

 

 : ا٢تندمر طاى مد٤ت -ّ

ٚتاؿ الدين ٤تمد طاىر ا٢تندم, ا١تلقب ٔتلك احملدثُت, كلد سنة ثبلث عشرة كتسعمائة, برع 
يف فنوف عديدة, أخذ عن ابن حجر ا٢تيتمي, كلو مصنفات عديدة منها " ٣تمع ْتار األنوار يف 

 . (ّ) ق(ٖٔٗ)غرائب التنزيل كلطائف األخبار " تويف سنة ست كٙتانُت كتسعمائة

                                                           
 . ّٕ/ّ,  معجم ا١تؤلفُت  ِّٗ/ُ, ىدية العارفُت ِٔٔ/ْ/أ , إيضاح ا١تكنوف ِينظر: نفائس الدرر  ( ُ) 

 . ِِٕتصر من نشر النور كالزىر ص, ا١تخَُٓ/ّ,  الكواكب السائرة  ُّٔ/ُينظر : النور السافر  ( ِ) 

 . ُِٕ/ٔ, األعبلـ َُٔ/َُ, شذرات الذىب  ِّّ/ُينظر : النور السافر ( (ّ
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 ؿ الدين األشخر :ٚتا -ْ

٤تمد بن ٤تمد بن أيب بكر األشخر, اليمٍت الشافعي, كلد سنة ٜتس كأربعُت كتسعمائة, لو 
قرأ على ابن حجر كأجازه,  تويف سنة إحدل  منظومة اإلرشاد , كشرح على شذكر الذىب,

 . (ُ)ق(ُٗٗ)كتسعُت كتسعمائة

 

 ٤تمد الفاكهي : -ٓ

أبو السعادات , كلد سنة ثبلث كعشرين ٤تمد بن أٛتد بن علي الفاكهي, ا١تكي اٟتنبلي, 
كتسعمائة, من مؤلفاتو كتاب " نور األبصار شرح ٥تتصر األنوار" قرأ على ابن حجر , تويف 

 . (ِ)ق(ِٗٗ)سنة اثنتُت كتسعُت كتسعمائة

 

 عبد الكرٔف القطب : -ٔ

, مفىت مكة ,القطىب اٟتنفى, ُّاء الدين ب الدين بن أ ى عيسى عبلء الدينعبد الكرٔف بن ٤ت
, لو النهر اٞتارم شرح البخارم كَف عارفا بالفقو,ف اماما فاضبل لو اشتغاؿ تاـ بالعلم كا

, تويف ركل عنو صةيح البخارلك أخذ عن العبلمة الشهاب أٛتد بن ججر ا٢تيتمى ,  يكملو,
 . (ّ)ق(َُُْ)سنة أربع عشرة كالف

 

 
                                                           

 . ُْٔ/ِ, البدر الطالع  ِّٔ/َُ, شذرات الذىب  ّْٗ/ُينظر : النور السافر ( (ُ

 . َْْ/ْ, نزىة ا٠تواطر ِٕٔ/َُ, شذرات الذىب  ّْٔ/ُينظر : النور السافر ( (ِ

 . َِٖ, ا١تختصر من نشر النور كالزىر ص ٖ/ّ: خبلصة األثر  ينظر ( ّ) 
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 ا١تبل علي قارم : -ٕ

, كأحد صدكر العلم ,نزيل مكة , نفىا١تعركؼ بالقارل اٟت ,سلطاف ا٢تركل بن  على بن ٤تمد
كألف ,كتديرىا كأخذ ُّا عن الشهاب أٛتد بن حجر ا٢تيتمى  , كلد ُّراة كرجل اُف مكة

منها شرحو على ا١تشكاة ىف ٣تلدات كىو أكربىا كأجلها كشرح الشفاء كشرح , التآليف الكثَتة
 .  (ُ)ق(َُُْ), تويف سنة أربعة عشر كالفالشمايل كشرح النخبة كشرح الشاطبية 

 

 :أبو بكر الشنوآف  -ٖ

كا١تصرم ا١تولد كالدار,  ,التونسي االصل ,بن شهاب الدين الشنوآفأبو بكر بن إٝتاعيل 
 ,كٗترج يف القاىرة, كاف يف عصره إماـ النةاة ,مولده شنواف كىي بلدة با١تنوفية ,الشافعي

االزىرية يف  من آثاره: حاشية على شرح ا١تقدمة, كأخذ عن الشهاب أٛتد بن حجر ا١تكي 
, حاشية على اكضح ا١تسالك اللفية ابن مالكك علم العربية , ا١تناىل الكافية يف شرح الشافية, 

 .  (ِ)ق(َُُٗ)تويف سنة تسعة عشر كالف
 
 

 ابن البيلوٓف : -ٗ
العدكل  , نور الدين ا١تعركؼ بابن البيلوْف ,اٟتلىب ,٤تمود بن ٤تمد بن ٤تمد بن حسن

جازية ْتلب لوفاة كالده كىو سر ٤تمد البيلوْف اماـ اٟتنشأ ىف حجر عمو أ ى الي ي,الشافع

                                                           
 . ََُ/ٕ, معجم ا١تؤلفُت ّٓٔ, ا١تختصر من نشر النور كالزىر ص ُٖٓ/ّينظر : خبلصة األثر  ( ُ) 

 . ٗٓ/ّ, معجم ا١تؤلفُت  ِٔ/ِ, األعبلـ  ٕٗ/ُينظر : خبلصة األثر  ( ِ) 
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اجتمع بعاَف اٟتجاز الشهاب أٛتد ابن حجر ك حج ىف سنة أربع كستُت كتسعمائة , صغَت
 . (ُ)ا٢تيتمى ككتب لو اجازة طنانة باالفتاء كالتدريس كَف ٬تتمع بو اال أياـ اٟتج فقط

 عقيدتو ومذىبو الفقهي . :خامسالمطلب ال

الذين ٬تمعوف بُت  (ِ)على عقيدة متأخرم األشاعرة –رٛتو اهلل كعفى عنو  –حجر كاف ابن 
" ككتبو فقَت  :األشعرية كالتصوؼ, كقد صرح بذلك يف معجمو عندما ترجم لنفسو حيث قاؿ

لسلمنيت أصبلن , كا٢تيتمي مولدان, كاألزىرم ا بن حجر عفو ربو ككرمو ...أٛتد بن ٤تمد بن علي
يؤكد دائمان ما يف كتبو كىو  .(ّ)الوائلي السعدم نسبان ك , إرشادان  اٞتنيدم ويف, كالصمر ى كمنشأن 

, كما قاؿ يف ا١تنح ا١تكية عند كبلمو على أف  أىل السنة عند اإلطبلؽ ىم األشاعرة كا١تاتريدية
ماء الذين ىم أىل السنة عن كرثة النب صل ى اهلل عليو كسل م كأصةابو , قاؿ: كىم العل

 .(ٔ) (ٓ)كأيب منصور ا١تاتريدم (ْ)كىم أتباع أيب اٟتسن األشعرم ,كاٞتماعة

ملخص ما نعتقده يف ابن عريب كأبن الفارض, حيث يقوؿ:  تعظيمو الشديد البن عريبأيضان ك 
كابن الفارض كتابعيهما ْتق اٞتارين على طريقتهما من غاية إتقاف علـو ا١تعامبلت 

جرد, كاالنقطاع إُف اهلل يف ا٠تلوات كالدأب على كا١تكاشفات, كمن غاية الزىد كالورع كالت
                                                           

 . َِّ/ْينظر : خبلصة األثر  ( ُ) 

من ا١تعتزلة  رة : فرقة كبلمية إسبلمية, تنسب أليب اٟتسن األشعرم, كقد اٗتذت األشاعرة الرباىُت كالدالئل العقلية كالكبلمية كسيلة حملاججة خصومواألشاع (ِ)

ذىب األشعرم بو. كغَتىم إلثبات حقائق الدين, كما أف ا١تذىب األشعرم أخذ أكثر من طور بعد كفاة األشعرم  من ذلك الدخوؿ يف التصوؼ , كاتصاؽ ا١ت

 . ّٖ/ُينظر: ا١توسوعة ا١تيسرة يف األدياف كا١تذاىب ا١تعاصرة كاألحزاب ا١تعاصرة 

 /ب .َٖينظر : معجم شيوخو  (ّ)

سنة  كإليو تنسب الطائفة األشعرية, مولدهأبو اٟتسن األشعرم, إماـ ا١تتكلمُت, علي بن إٝتاعيل بن أيب بشر إسةاؽ بن ساَف بن إٝتاعيل,األشعرم:  (ْ)

كلو من الكتب كتاب " اللمع " ككتاب "  و , كأخذ يف الرد على ا١تعتزلة,سبعُت, كقيل ستُت كمائتُت بالبصرة  ككانأبو اٟتسن األشعرم أكالن معتزليان, مث تاب من

, الوايف بالوفيات ٖٓ/ُٓسَت أعبلـ النببلء  ,ِْٖ/ّ.ينظر: كفيات األعياف ق(ِّْ), تويف ببغداد سنة أربع كعشرين كثبلٙتائة ا١توجز " ككتاب " إيضاح الربىاف

َِ/ُّٕ.
 

ىل السنة, ا١تاتريدم: ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود, أبو منصور ا١تاتريدم السمرقندم, متكلم, أصوِف , لو مصنفات عديدة منها كتاب التوحيد, كتأكيبلت أ (ٓ)

 . ََّ/ُُا١تؤلفُت . ينظر: معجم ق(ّّّ)كتأكيبلت القرآف, تويف سنة ثبلث كثبلثُت كثبلٙتائة

 . ْٔٔينظر : ا١تنح ا١تكية ص (ٔ)
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العبادات كنسياف ا٠تلق ٚتلة كاحدة, كمعاملة اٟتق, كمراقبتو يف كل نفس كما تواتر كل ذلك 
عن ىذين الرجلُت العظيمُت أهنم طائفة أخيار أكلياء أبرار بل مقربوف, كمن رؽ السول أحرار 

 .(ِ)كما أف  لو سند ٓترقة التصوؼ  .(ُ)لو ال مرية يف ذلك كال شك إال عند من ال بصَتة

أىل السنة يف كثَت من ا١تسائل يف مصادر التلقي  -رٛتو اهلل-كيف اٞتملة فقد كافق ابن حجر 
, كما أنو خالفهم يف بعض اٞتوانب منها, نذكر اإلمامة كالصةابة كالبدعة كغَتىاكاإلٯتاف ك 

 : (ّ)منها ما يلي

 ٟتكم ٔتوجبو .تقدٯتو العقل على النقل كا -ُ

, كنفي نزكؿ اهلل  إعمالو اَّاز كالتأكيل كالتفويض يف بعض نصوص الكتاب كالسنة -ِ
 . حقيقة, كنفي حقيقة الرٛتة كاحملبة

ا١تناقب, كاليت يبٌت عليها مسائل اإلعتقاد, كقولو أف  استداللو باألحاديث الضعيفة يف -ّ
 .النب صلى اهلل عليو كسلم خلق من نور 

 . , كمصطلح اٞتسم كاٞتهةماؿ ا١تصطلةات البدعية كاأللفاظ اَّملةاستع -ْ

 تأكيل الصفات كٖتريف معناىا . -ٓ

 بعض ا٠تصائص اليت َف تثبت .بالغلو يف جناب النب صلى اهلل عليو كسلم كادعاؤه لو  -ٔ

 ٥تالفة أىل السنة يف تعريف اإلٯتاف كبعض مسائلو . -ٕ

 

 

 

                                                           
 . ّٕ/ُينظر : الفتاكل اٟتديثية   (ُ)

 /أ  .ٓينظر : نفائس الدرر  (ِ)

 .  ّْٔ, ٕٔ,  ْٕ,  َٕ,  ٔٔينظر : أراء ابن حجر األعتقادية ص  (ّ)
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 :مذىبو الفقهي

, ك كل من ترجم لو يصفو بالشافعي ا١تذىب, كعلم من أعبلـ الشافعية عيابن حجر شاف
باقراء تلك العلـو  يتتذأجازٓف أكابر أسا , كقاؿ عن نفسو:(ُ)نسبة إُف ا١تذىب الشافعي
إشارهتا مث باالفتاء كالتدريس على ١تشكلة منها بالتقرير كالكتابة ك كافادهتا كبالتصدم لتةرير ا

, ك٦تن .بل إنو يعد من ٤تققي ا١تذىب الشافعي ا١تتأخرين(ِ)الشافعيمذىب اإلماـ ا١تطلب 
 .(ّ)عمل بًتجيةهم, كيي رجع لقو٢تميي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, األعبلـ للزركلي ّّٕ/ُ, فهرس الفهارس َْ/ُبلء العينُت , جَُٗ/ُ, البدر الطالع ُْٓ/َُ, شذرات الذىب ِٖٓ/ُينظر ترٚتتو: النور السافر ( (ُ

 . ّٗٔ/ُ, ىدية العارفُت ِّْ/ُ

 . َِٔ/ُينظر: النور السافر  ( ِ) 

 . ْٕينظر: ٥تتصر الفوائد ا١تكية ص ( ّ) 
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 المطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو .

 مكانتو العلمية :

كأجازكه كعمره أخذ عن كثَت من ا١تشايخ يف مصر , -رٛتو اهلل  –كما سبق فإف ابن حجر 
 .ف العشرين, باألفتاء كالتدريس كالتأليفدك 
 

كعلم الكبلـ, كأصوؿ الفقو كفركعو,  كاٟتديث, و برع يف علـو كثَتة من التفسَت,كما أن  
 .كالفرائض, كاٟتساب, كالنةو, كالصرؼ, كا١تعآف, كالبياف, كا١تنطق, كالتصوؼ

 
, بل ىو من ٤تققي ا١تذىب يكقد برز يف الفقو, فكاف فقيهان ذا مكانة كبَتة يف ا١تذىب الشافع

ف الرافعي كالنوكم اأف  ا١تعتمد ما أتفق عليو الشيخقد ذكر ٚتعه من ا١تتأخرين فعند ا١تتأخرين, 
لو مث إف َف يكن  ختلفا كَف يوجد مرجح, أك كجد على السواء, فا١تعتمد ما قالو النوكم,افإف 

ى التصةيح ٮتتار يف فتواه ما يظهر , فإف كاف ا١تفيت أىل الًتجيح يف ا١تذىب كالقدرة علترجيح
ترجيةو من كبلـ الشيخُت, كأم ا من َف يكن أىبلن لذلك فهو با٠تيار بُت أف يأخذ بًتجيح ابن 

كالعمل بًتجيح ابن حجر خصوصان كتابو ٖتفة ا١تنهاج ,ىو قوؿ شافعية  ,حجر أك الرملي
كالعمل بًتجيح الرملي , غستاف كأكثر أىل اٟترمُت كاليمنحضرموت كالشاـ كاألكراد كدا

 . (ُ)خصوصان كتابو هناية احملتاج, ىو قوؿ شافعية مصر كبعض أىل اٟترمُت كاليمن
 

                                                           
 . ْٕينظر : ٥تتصر الفوائد ا١تكية ص (ُ)
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عليها انتشار مؤلفاتو يف األمصار حىت أصبةت كتبو الفقهية يف  ةمكانتو العلمي   كقد برزت
عند كبار  ا١تعتمد ا١تدار عند الشافعية يف كثَت من األقطار, كخصوصان كتابو التةفة؛ إلهنا

 .(ُ)ختلف كتب ابن حجراحملققُت إذا ا

 ثناء العلماء عليو :

 تكدره ال كٖتقيقو الفقو علم يف ْتران  كاف- ىػَُّٖ سنة ت – العيدركس الدين ٤تيعنو  قاؿ
 بو اقتدت إماـ ,ا١تؤل خناصر عليو كانعقدت العارفوف ذلك على أٚتع كما اٟترمُت كإماـ الدٍّالء
 ٔتثلها اإلتياف عن يعجز آية العصر يف مصنفاتو, أمة اٟتجاز إقليم يف صار ك٫تاـ األئمة

 مناسكو كعبة حوؿ طاؼ ما كطاؿ, ا١تشرب صفاء تدريسو منهل من عنها فهم, ا١تعاصركف
 . (ِ) سيارة كواكب الوافدين من

 

 مفيت حجر ابن الدين شهاب اإلسبلـ شيخ العبلمة - ىػَُُٔ ت – الغزم الدين ٧تم قاؿك 
 . (ّ)مكة

 الدٍّالء, تكدره ال ْترها األعبلـ, العلماء خا٘تة  -ىػَُٖٗ سنة ت – اٟتنبلي العماد ابن كقاؿ
 .(ْ)ا١تهتدكف بو يهتدم السارم, ٝتاء منهاج يف سٌيارا كوكبا ا١تؤل, عليو أٚتع كما اٟترمُت إماـ

, اىداز  ككاف, الشافعي فقو خصوصا العلـو ٚتيع يف برع - ىػَُِٓ سنة ت – الشوكآف كقاؿ
 .(ُ) ا١تنكرً  عن ناىيان  با١تعركؼ أمرا

                                                           
 . َٔينظر : الفوائد ا١تدنية ص ( ُ) 

 . ِٖٓ/ُينظر : النور السافر  ( ِ) 

 . َُِ/ّينظر : الكواكب السائرة  ( ّ) 

 . ّْٓ/َُينظر : شذرات الذىب  ( ْ) 
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كاف أعظم علماء عصره كفقهاء دىره    -ق  َُّٕت  -كقاؿ صديق حسن خاف القنوجي 
 .(ِ)َف يكن لو نظَت يف الفقاىة يف زمانو

 ا١ترضية, التأليفات صاحب  - ىػُُّٕ سنة ت – ببغداد اٟتنفية مفيت اآللوسي عنو قاؿك 
 ٖتفة التةقيق منهاج يف ىي اليت التصنيفات ذم الزاخر, كالبةر راألكاخ ةعبلم الدينية, كالعلـو
 .(ّ)الناظر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 . َُٗ/ُينظر : البدر الطالع  ( ُ) 

 .  ُٔٔ/ُينظر : أّتد العلـو  ( ِ) 

 . ُّ/ُينظر : جبلء العينُت  ( ّ) 
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 .(ٔ)المطلب السابع: آثاره العلمية

, فقد بدأ يف التاليف من ا١تكثرين يف التأليف معدكد -رٛتو اهلل – ابن حجر ا٢تيتمي
كالتوضيح كحواشيو  ,شركحهاشرح ألفية ابن مالك شرحا متوسطا حاكيا ألكثر  , حيثمبكران 

كالعقيدة, كاٟتديث, , كما أف مؤلفاتو تناكلت العديد من العلـو  (ِ)كفرغ منو سنة ثبلثُت
 كالتاريخ, كالنةو, كاألخبلؽ, كالسَتة, كالًتاجم .

 :كمن أىم مؤلفاتو

 ) أ ( المطبوعة :

 . األحكاـ يف قواطع اإلسبلـ -ُ
 

 . الٌصياـ اتيٓتصوص سبلـاإل ىلأ ٖتاؼإ -ِ
 

 . . ٝتاه: )الفضائل الكاملة لذكم الوالة العادلة(العدؿ يف حديثان  ألربعوفا -ّ
 

 . إ٘تاـ النعمة الكربل على العاَف ٔتولد سيد كلد آدـ -ْ
 

 فيما جاء يف الصدقة كالضيافة. نافةكاأل غٌتلا ىلأ رشادإ -ٓ

                                                           
 . ُْٔ/ُ, ىدية العارفُت  ِّْ/ُاالعبلـ  , ّْٓ/َُ, شذرات الذىب ِِٔ/ُ/ب , النور السافر ٔ  -/أ ّينظر : نفائس الدرر  ( ُ) 

 . ْ/ُينظر : مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل  ( ِ) 
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 يف صلة األقارب. ا١تطالب سٌتأ -ٔ

 
 أشرؼ الوسائل إُف فهم الشمائل. -ٕ

 
 . النكاح ثأحادي عن اإليضاح -ٖ

 
 .مطبوع ضمن الفتاكل الفقهية الكربل ٖتذير الثقات من أكل الكفتة كالقات. -ٗ

 
 .ٖترير ا١تقاؿ يف آداب كأحكاـ ٭تتاج إليها مؤدبو األطفاؿ  -َُ

 
 ٖتفة احملتاج لشرح ا١تنهاج . -ُُ

 
 ٖتفة الزكار إُف قرب النب ا١تختار صلى اهلل عليو كسلم . -ُِ

 
 .لغيبةا دنس من العيبة تىٍطًهَت -ُّ

 
 .التعرؼ يف األصلُت كالتصوؼ . مطبوع ْتاشية شرحو التلطف يف الوصوؿ إُف التعرؼ -ُْ

 
 .ذكاراألك  الوظائف كتاب يف كقعت معضبلت عن خياراأل يونبت -ُٓ

 
 اٞتوىر ا١تنظم يف زيارة القرب ا١تكـر . -ُٔ
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 حاشية اإليضاح للنوكم . -ُٕ
 

 .ا٠تَتات اٟتساف يف مناقب أيب حنيفة النعماف  -ُٖ
 

 . عقود١تا اللٍّواء صاحب على الص بلة يف ا١تنضود الدر -ُٗ
 

 .الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر  -َِ
 

 .الصواعق احملرقة على أىل البدع كالضبلؿ كالزندقة -ُِ
 

 الفتاكل اٟتديثية . -ِِ
 

 .ٚتعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن أٛتد الفاكهي الفتاكل الفقهية . -ِّ
 

 على كتاب مشكاة ا١تصابيح .. شرح شكاة ا١تشرح فتح اإللو ب -ِْ
 

 فتح اٞتواد بشرح اإلرشاد . -ِٓ
 

 .للنوكمشرح األربعُت النوكية فتح ا١تبُت ب -ِٔ
 

 القوؿ ا١تختصر يف عبلمات ا١تهدم ا١تنتظر. -ِٕ
 

 . كف الرعاع عن استماع آالت السماع -ِٖ
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 .الكعبة من يىك  ما صبلحا يف العذبة ا١تناىل -ِٗ
 

 .مبلغ األرب يف فضائل العرب  -َّ
 

 . لبوصَتملمزية ا٢تا١تنح ا١تكية يف شرح  -ُّ
 

 . مسائل التعليم شرح ا١تنهج القؤف يف -ِّ
 

 . اٞتزيلة ا٠تطب يف اٞتليلة النخب -ّّ
 

 : )ب(  المخطوط

 

 . اٞتهاد يف األربعوف -ُ
 

 .نواراأل مشكاة شرح براراأل سعاؼإ -ِ
 

 اإليعاب يف شرح العباب . -ّ
 

 كىو الذم نقـو بتةقيق جزء منو . اإلمداد يف شرح اإلرشاد . -ْ
 

 . ارة ابن ا٠تطاببياف حقيقة خبلفة الصديق كإم -ٓ
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 بشرل الكرٔف شرح اختصار الركض . -ٔ
 

 الكبلـ يف القياـ عند ذكر مولد سيد األناـ . ٖتىٍرًير -ٕ
 

 .سفياف أيب بن معاكية بثلب كالتفوه ا٠توض عن كاللساف اٞتناف تطهَت -ٖ
 

 الدرر الزاىرة يف كشف بياف اآلخرة . -ٗ
 

 شرح العوارؼ . -َُ
 

 شرح عقيدة ابن عراؽ . -ُُ
 

 علم .شرح كتاب عُت ال -ُِ
 

 شرح منظومة يف أصوؿ الدين . -ُّ
 

 شرح ٥تتصر أيب اٟتسن البكرم يف الفقو . -ُْ
 

 . ربعةاأل ئمةاأل مناقب يف ا١تلتمعة اليواقيت معدف -ُٓ
 

 منظومة يف أصوؿ الدين. -ُٔ
 

 النفةات ا١تكية . -ُٕ
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 . المطلب الثامن: وفاتو

أربع كسبعُت سنة يـو االثنُت الثالث كالعشرين من شهر رجب, ٔتكة   - رٛتو اهلل -تويف 
كرتو أكثر ا١تصادر اليت ترٚتت , كىو الذم ذ (ُ)كما ذكره تلميذه السيفي ,ىػ( ْٕٗ)كتسعمائة

 . (0)ىػ( ّٕٗ) ثبلث كسبعُت : سنة, كقيللو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 /ب .ٔينظر : نفائس الدرر  ( ُ) 

 . َُٗ/ُ, البدر الطالع ُْٓ/َُينظر :  شذرات الذىب ( (ِ
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 ثاني: التعريف بكتاب " اإلمداد بشرح اإلرشاد "المبحث ال

 مطالب: خمسةوفيو 

 

 .تاب وتوثيق نسبتو إلى مؤلفوتحقيق اسم الك المطلب األول:

 . وصف النسخ الخطية مع إرفاق نماذج منها المطلب الثاني:

 . منهج المؤلف في الكتاب المطلب الثالث:

 . أىمية الكتاب العلمية ومكانتو بين شروح اإلرشاد المطلب الرابع:

 . موارد الكتاب ومصطلحاتوالمطلب الخامس: 
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 .اب وتوثيق نسبتو إلى مؤلفوتحقيق اسم الكت المطلب األول:

 اسم الكتاب : -

ُّذا األسم يف كتبو, كالذم يذكره عندما ٭تيل عليو ىو "  –فيما أعلم  -َف يصرح ابن حجر 
, كقد أ١تح ابن حجر إُف ىذا االسم "اإلمداد بشرح (ُ)شرح اإلرشاد " كما يف كثَت من كتبو

قق ختص من ٞتأ إليو ٔتزايا إمداده, كحاإلرشاد "  يف مقدمة الكتاب بقولو: اٟتمد هلل الذم ا
ب كما يف . كىو ا١تكتوب يف الصفةة األكُف من نسخة الكتا١تن خضع بُت يديو غاية إرشاده

, كىو ا١تذكور دار الكتب ا١تصرية , كنسخةنسخة ا١تكتبة احملمودية, كنسخة مكتبة األحقاؼ
 ,(ّ)ىل الًتاجم, أك ذكر مصنفاتو من أ(ِ)عند بعض من ترجم لو كتلميذه السيفي

 توثيق نسبتو إلى المؤلف : -

قاؿ الشوكآف: ,(ْ)كتب الًتاجم اليت ترٚتت البن حجر تنسب لو كتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد
اإلرشاد األكؿ كانتقل إُف مكة كصنف ُّا الكتب ا١تفيدة منها االمداد كفتح اٞتواد شرحا على 

هي كالسيفي أف  لو شرحُت على اإلرشاد, ككذلك ذكر تبلمذتو كالفاك, (ٓ)ربسيط كالثآف ٥تتص
 . (ٔ)الشرح الكبَت كىو ا١تسمى باإلمداد  ك٥تتصره ا١تسمى بفتح اٞتواد

كمنها اإلمداد ضمن الكتب   يف ا١تذىب على  أف كتب ابن حجر,كم ذكر بعض احملققُت
 اختلفت إففا١تعتمدة يف ترجيح األقواؿ عند ا١تتأخرين من فقهاء الشافعية, مث قالوا بعد ذلك 

 . (ٕ)لالفتاك  مث اإلمداد, مث ,اٞتواد فتح مث التةفة, أكالن  فا١تقدـ بعضها مع حجر ابن كتب

                                                           
 . ٖ/ُ,ٖتفة احملتاج  ُٖٗ/ُ, ا١تنهاج القؤف  ُِْ/ُينظر : الفتاكل اٟتديثية   ( ُ) 

 /ب .ّينظر : نفائس الدرر  ( ِ) 

 . ُْٔ/ُ, ىدية العارفُت  ِّْ/ُ, االعبلـ َُٗ/ُ, البدر الطالع ِِٔ/ُينظر :,النور السافر  ( ّ) 

 . ُْٔ/ُ, ىدية العارفُت  ِّْ/ُ, االعبلـ َُٗ/ُ, البدر الطالع ِِٔ/ُينظر :,النور السافر  ( ْ) 

 .َُٗ/ُينظر : البدر الطالع  ( ٓ) 

 . ْ/ُ/ب , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّائس الدرر ينظر : نف ( ٔ) 

 . ٔٔينظر : الفوائد ا١تدنية ص ( ٕ) 
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 المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية مع إرفاق نماذج منها .

 اعتمدت يف ٖتقيق ىذا ا١تخطوط على أربع نسخ كىي كالتاِف :

 

اخًتت  كقد ا بػ ) األصل (.. كأشرت ٢تمكتبة األحقاؼ ْتضرموتنسخة  :النسخة األولى

سخ كأقلها سقطان إضافة إُف كضوح خطها كسبلمتها من هنا أكمل الني ىذه النسخة أصبلن أًل 

 الطمس.

 : مكتبة األحقاؼ ْتضرموت .مصدر ا١تخطوط

 . َُِٗعدد أكراقو: 

 سطران . ُٕعدد األسطر: 

 كلمات .  َُمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 ىػ.َُٖٓتاريخ النسخ: 

 اسم الناسخ :٤تمد أٛتد باعبيد .

 يقع الكتاب يف ستة ٣تلدات :

 ( كرقة .ُّٖاألكؿ: يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بفصل يف السجدات كعدد أكراقو )

 ( كرقة.ِِٖالثآف: يبدأ من فصل يف السجدات كينتهي بنهاية باب اٞتنائز كعدد أكراقو ) 

 .( كرقةِِٗباب اٟتج كعدد أكراقو ) كينتهي بنهاية الزكاة يبدأ من بابالثالث:  
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 ( كرقة  .ْْٔالرابع: يبدأ من باب البيع كينتهي بنهاية باب الغصب كعدد أكراقو )

 . ( كرقةّّْكينتهي بنهاية باب الطبلؽ كعدد أكراقو )باب النكاح يبدأ من  ا٠تامس:

 .( كرقةِّٗ)باب اٞتنايات كعدد أكراقو فصل يف الرجعة كينتهي بنهاية  يبدأ منالسادس: 

 .ُف )باب يف االعتكاؼ(إن ) باب يف الزكاة ( م :القسم المراد تحقيقو

 ةلوح َُٖ: عدد لوحات القسم ا١تراد ٖتقيقو

 سطران . ُٕ: عدد األسطر

 . اتكلم  َُمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 

 نسخة دار الكتب ا١تصرية. كرمزت ٢تا يف التةقيق باٟترؼ )ب(. :النسخة الثانية

 در ا١تخطوط: دار الكتب ا١تصرية بالقاىرة.مص

 [ فقو شافعي .ُْْٕرقمو:] 

 .َٔٗعدد أكراقو: 

 سطران . ِٗعدد األسطر: 

 كلمة .  ُْمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 ىػ.ُُِٖتاريخ النسخ: 
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 اسم الناسخ: ٤تمد بن حسن بن سليماف.

 يقع الكتاب يف ٣تلدين :

 ( كرقة .ُّٓبنهاية كتاب اٟتج كعدد أكراقو ): يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي األول

 ( كرقة.ّٕٓ: يبدأ من أكؿ كتاب البيوع كينتهي بنهاية فصل يف اللقيط كعدد أكراقو ) الثاني

 كىي ٓتط كاضح , كلكن ُّا طمس يف اللوحات العشر األكُف.

 ةلوح ٖٗعدد لوحات القسم ا١تراد ٖتقيقو : 

 

 دية. كرمزت إليها يف التةقيق باٟترؼ )ج( .نسخة ا١تكتبة احملمو  :النسخة الثالثة

 .كتبة احملمودية مصدر ا١تخطوط: مكتبة ا١تلك عبد العزيز با١تدينة ا١تنورة.مصورة عن ا١ت

 [ فقو شافعي .ِٔٓرقمو:] 

 كرقة . ْٔٔعدد أكراقو: 

 سطران . ّّعدد األسطر: 

 كلمة .  ُْمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 ىػ. ِٔٗتاريخ النسخ: 

 م الناسخ: ٤تمد بن الفقَت ٤تمد.اس

 نوع ا٠تط :نسخ .
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( ْٔٔيقع الكتاب يف ٣تلد كاحد :يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي يف كتاب اٟتج كعدد أكراقو )
 كرقة .

 ةلوح َٔ: عدد لوحات القسم ا١تراد ٖتقيقو

 

 نسخة ا١تكتبة الظاىرية . كرمزت إليها يف التةقيق باٟترؼ )د( . :النسخة الرابعة

ا١تخطوط: مركز ٚتعة ا١تاجد باإلمارات العربية ا١تتةدة , كىي مصورة عن ا١تكتبة  مصدر
 الظاىرية بدمشق.

 ٕٕٕعدد اللوحات: 

 سطران . ّّعدد األسطر: 

 كلمة .  ُْمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 تاريخ النسخ : َف يذكر .

 كيوجد منها جزءاف :

 ( لوحان .ِّٓتاب اٟتج كعدد أكراقو ): يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاية ك األول

 ( لوحان ِْٓ: يبدأ من كتاب اٞتنايات كينتهي بباب أمهات األكالد كعدد أكراقو ) الرابع

 . لظاىريةلوحان من نسخة ا١تكتبة ا ِٔعدد لوحات القسم ا١تراد ٖتقيقو : 
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 من كتاب الصيام  –األصل  –األحقاف نسخة نموذج من 
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 كتاب الزكاةمن   – نموذج من النسخة المصرية
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 كتاب الزكاةمن   – حموديةنسخة المالنموذج من 
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 -كتاب الزكاة من   – الظاىريةنموذج من النسخة 
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 . منهج المؤلف في الكتاب: ثالثالمطلب ال

ف على اإلرشاد كما ذكر ابن حجر لو شرحااإلمداد يعد الشرح الكبَت على اإلرشاد حيث أف 
اإلمداد  ك٥تتصره ا١تسمى بفتح ؛ الشرح الكبَت كىو ا١تسمى ب(ُ)تبلمذتو كالفاكهي كالسيفي

اٞتواد كىو مطبوع يف ٣تلدين, لذلك فهو يعدي من الشركح ا١تطولة حيث بلغ ٣تموع عدد أكراقو 
 أكثر من ألفُت كمائتُت كرقة .

ابتدأ ا١تصنف كتابو ٔتقدمة أباف فيها عن مكانة منت اإلرشاد البن ا١تقرئ , مث أىم من تصدل 
ولو الذم من خبللو يتضح منهجو يف ىذا الكتاب, حيث يقوؿ: لشرحو من الفقهاء, كلنذكر ق

, كضممت إليهما من مؤلفات شيخنا شيخ (ِ)أفرغت جهدم يف تنقيح ىذين الشرحُت
اإلسبلـ زكريا األنصارم كغَتىا ما ينشرح لو الصدر, كفوائد ىي من نتائج أفكار ا١تتأخرين, 

ف خالف ما عليو إماما ا١تذىب ك٤ترراه كتعقبت ما كقع ٢تؤالء األئمة كغَتىم, ال سيٍّما إ
 كمنقةاه؛ أعٍت أبا القاسم الر افعي, كاإلماـ الن وكم .

بعد ا١تقدمة بدأ ا١تؤلف يف شرح مبسوط ١تقدمة اإلرشاد, انتقل بعدىا لشرح نص ا١تنت الفقهي 
 لئلرشاد كطريقتو يف الشرح كالتاِف :

 لزكاة كالصياـ كاألعتكاؼ كغَتىا .يبُت ا١تعٌت اللغوم كالشرعي للكلمة , كتعريفو ل -
, أك اٟتكم الفقهي كاليت اضات إف كجدت على ا١تعٌت اللغوم, أك الشرعييورد االعًت  -

 يكوف بعضها إعًتاضات لشيخو زكريا األنصارم .
مث يذكر الدليل على اٟتكم من الكتاب كالسنة كاإلٚتاع, حيث يعرب بقولو " ١تا صح "  -

 ما ذكر ذلك يف ا١تقدمة, كيذكر تعليبلت الفقهاء.على اٟتديث الصةيح كاٟتسن ك

                                                           
 . ْ/ُ/ب , مقدمة الفتاكل الفقهية الكربل ّينظر : نفائس الدرر  ( ُ) 

 كقد بُت يف مقدمة الكتاب ا١تقصود بالشرحُت, ك٫تا شرح ا١تقدسي ا١تسمى باإلسعاد , كشرح اٞتوجرم . ( ِ) 
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يقارف بُت عبارة منت اإلرشاد كأصلو اٟتاكم الصغَت, حيث إف كانت عبارة اإلرشاد  -
أحسن من عبارة اٟتاكم فيقرر معناىا كيبُت كجو حسنها, كإف كانت عبارة اٟتاكم 

 أمشل كأحسن ذكرىا كبُت كجو كوهنا أمنت كأبُت .
 

قهي يف ا١تسألة داخل ا١تذىب, كخصوصان حيث يعرب ا١تنت  "بلو" يتعرض للخبلؼ الف -
َت إُف أهنا ٠تبلؼ أك رد توىم, كقد يذكر أحيانان ا٠تبلؼ أك " إف" الغائية فإنو يش

 .العاِف
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 . أىمية الكتاب العلمية ومكانتو بين شروح اإلرشاد: رابعالمطلب ال

, كالشاـ كمصر كمكة كاٟتجاز كغَتىاية يف ببلد اليمن منت "اإلرشاد" اىتم بو علماء الشافع
كىو  -إخبلص الناكم  -كشرحو الكثَت من فقهاء الشافعية, كمنها شرح مؤلفو ابن ا١تقرلء 

شرح ٥تتصر طبع يف ٣تلدين, كما شرحو سراج الدين البلبيسي ك شهاب الدين اٟتضرمي 
  (ُ), كشرح الشمس اٞتوجرم١تقدسياكغَتىم ,كمن أىم ىذه الشركح "اإلسعاد"  لكماؿ الدين 

و بُت اعتماده عليهما يف شرحو رح كما أن  ذكر ذلك ابن حجر ا٢تيتمي يف مقدمتو ٢تذا الش  , 
اح اإلرشاد, مع اإلستدراؾ عليهم ر  ا سبقو من شي ا ٯتيز اإلمداد, حيث استفاد ٦ت  , كىذا ٦ت  اإلمداد

ف كالسنة, كاآلثار, كإٚتاعات الفقهاء, كٖترير و ٯتتاز بكثرة العناية باألدلة من القرآ,كما أن  
من أعبلـ  -رٛتو اهلل  -ابن حجرقهية كالًتجيح بُت أقواؿ العلماء, باإلضافة إُف أف  ا١تسائل الف

ن ييرجع لقو٢تم, كييعمل ا١تتأخرين, ك٦ت   عند ٤تققي ا١تذىب الشافعي كمنالشافعية, 
 فهو من ",اإلمداد" منها, ك د الشافعية ا١تتأخرينا١تعتمدة عن, كمؤلفاتو من الكتب (ِ)بًتجيةهم

, حيث ذكركا أف كتب ابن حجر الكتب ا١تهمة يف ا١تذىب اليت يكثر العزك اليها كالنقل منها
 .(ّ)مث فتح اٞتواد مث اإلمداد, مث الفتاكل بعضها فا١تقدـ أكالن التةفة,حيث اختلفت عن 

 

 

 

                                                           
حدل كعشرين ( الشارح : ىو الشمس , ٤تمد بن عبد ا١تنعم بن ٤تمد بن ٤تمد اٞتوجرم مث القاىرم الشافعي , اإلماـ العاَف  سليل العلماء , كلد سنة إ(ُ

ء كأذف لو غَت كاحد باإلقراء كاإلفتاء , أخذ الفقو عن الشرؼ السبكي كالبلقيٍت كغَتىم , كالـز ا١تناكم كأخذ عنو التنبيو كٙتا٪تائة أك اليت بعدىا , عرؼ ٔتزيد الذكا

شاد منو  كدكنك لئلر  كاٟتاكم كالبهجة كا١تنهاج , لو شرح عمدة السالك , كشرح األرشاد البن ا١تقرم يف أربعة فأزيد , كقد نضم نضمان ٯتدح فيو شرحو لئلرشاد

 .ِِٓ/ٗ, شذرات الذىب  ُِّ/ٖلبلمع ينظر : الضوء ا.  ق(ٖٖٗ)ت سنة تسع كٙتانُت كٙتا٪تائةشرحان منقةان .........  خليقان بأكصاؼ احملاسن كا١تدح  , ما

 . ْٕظر : ٥تتصر الفوائد ا١تكية صين (ِ)

 . ٔٔينظر : الفوائد ا١تدنية ص (ّ)
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 . مصطلحاتوالكتاب و  موارد: خامسالمطلب ال

 : موارد الكتاب

 :كاليت ذكر بعضها يف مقدمة الكتاب ما يلي منها شرحوابن حجر من أىم الكتب اليت استقى 

 

 . للغزاِف إحياء علـو الدين -ُ
 .األذكار للنوكم -ِ
 البن أيب شريف . اإلسعاد بشرح اإلرشاد -ّ
 أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب . -ْ
 األنوار لؤلردبيلي . -ٓ
 األـ للشافعي . -ٔ
 اِفللغز  البسيط -ٕ
 ْتر ا١تذىب للركيآف . -ٖ
 التبياف ١تا ٭تل ك٭تـر من اٟتيواف البن العماد . -ٗ

 للمتوِف . اإلبانة تتمة -َُ
 التةقيق للنوكم -ُُ
 التعليقة للقاضي حسُت . -ُِ
 التهذيب للبغوم . -ُّ
 اٟتاكم للماكردم . -ُْ
 . للقزكيٍت الصغَتاٟتاكم  -ُٓ
 .للزركشي ا٠تادـ -ُٔ
 للنوكم. ركضة الطالبُت -ُٕ
 الشامل البن الصباغ . -ُٖ
 اإلرشاد للشمس اٞتوجرم . شرح -ُٗ
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 الشرح الكبَت للرافعي . -َِ
 الشرح الصغَت للرافعي . -ُِ
 شرح القونوم على اٟتاكم الصغَت . -ِِ
 شرح ا١تنهاج للسبكي . -ِّ
 سنن أيب داكد . -ِْ
 سنن البيهقي . -ِٓ
 .صةيح ابن حباف  -ِٔ
 صةيح البخارم . -ِٕ
 صةيح مسلم . -ِٖ
 الغرر البهية شرح البهجة الوردية . -ِٗ
 فتاكل العز بن عبدالسبلـ . -َّ
 فتاكل القفاؿ . -ُّ
 . لشهاب الدين األذرعي شرح ا١تنهاج قوت احملتاج -ِّ
 كفاية النبيو البن الرفعة . -ّّ
 . موعاَّ -ّْ
 احملرر للرافعي . -ّٓ
 ٥تتصر ا١تزٓف. -ّٔ
 " .شرح صةيح مسلما١تنهاج " -ّٕ
 . للنوكم منهاج الطالبُت -ّٖ
 . سنومٞتماؿ الدين اإل يف شرح الركضة كالرافعي ا١تهمات -ّٗ
 .للغزاِفالوجيز  -َْ
 . لغزاِفل الوسيط -ُْ
 هناية ا١تطلب إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت . -ِْ

 

 



 قسم الدراسة                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

74 

 

 مصطلحاتو :

 , كىي : ١تصطلةات ا٠تاصة يف شرحو اإلمدادبعض ا - رٛتو اهلل - استعمل ابن حجر 

 : اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت .األصل -ُ
 : مشس الدين اٞتوجرم كابن أيب شريف ا١تقدسي .الشارحاف -ِ
 : مشس الدين اٞتوجرم .الشارح -ّ
 ريا األنصارم . : زكشيخنا -ْ
 : ابن ا١تقرئ .ا١تصنٍّف -ٓ

 

كمن ىذه ا١تصطلةات ما , قهية مستعملة عند فقهاء الشافعيةمصطلةات فكما أنو استخدـ 
 :(6)يلي

 .القاضي:  أبو علي القاضي اٟتسُت بن ٤تمد بن أٛتد اٍلمىٍركىريكًذٌم الشافعيٌ  -ُ
 .مالنوك الرافعي ك الشيخاف:  -ِ
ك بن عبد اهلل بن يوسف ابن ٤تمد اٞتويٌٍت, ا١تلقب بإماـ أبو ا١تعاِف, عبد ا١تل اإلماـ: -ّ

 اٟترمُت.
 الرأم الراجح من القولُت أك األقواؿ لئلماـ الشافعي.األظهر:  -ْ
ستعمل يالرأم الراجح من القولُت أك األقواؿ لئلماـ الشافعي, ك ا١تشهور أك األشهر:  -ٓ

 .ضعيفنا  حينما يكوف القوؿ ا١تقابل
أك َف يرجع  سواء كاف رجع عنو قبل انتقالو إُف مصر الٌشافعيي  القدٔف: ما قالو اإلماـ -ٔ

 .كيسمى ا١تذىب القدمب عنو ,
  ., كيسمى ا١تذىب اٞتديدٔتصر تصنيفنا أك إفتاءن  اٞتديد: ما قالو اإلماـ الشافعيي  -ٕ

                                                           

 . ُٓٓ – َٓٓا١تدخل إُف مذىب اإلماـ الشافعي ص( ينظر: ُ)
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 الرأم الراجح من الوجهُت أك الوجوه إلصةاب لئلماـ الشافعي.األصٌح:  -ٖ
 .حكاية ا١تذىب اجح يفالقوؿ الر ا١تذىب: يدؿ على  -ٗ

 القوؿ ا١تنصوص عليو يف كتب اإلماـ الشافعي .النٌص:   -َُ
فقهاء الشافعية الذين بلغوا يف العلم مبلغا عظيما حىت كانت ٢تم األصةاب:  -ُُ

 اجتهادهتم الفقهية ا٠تاصة اليت خرجوىا على مذىب اإلماـ الشافعي .
كمن الفركع, تدكين يف طريقة أصةاب الشافعي سلكوا  العراقٌيوف: ٚتاعة من -ُِ

كاحملاملي أبو حامد اإلسفراييٍت, كأبو الطٌيب الطربٌم, كا١تاكردٌم : ىؤالء
 .(ُ)كالبندنيجي كغَتىم

الفركع, يف تدكين طريقة أصةاب الشافعي سلكوا  ٚتاعة منا٠تراسانٌيوف:  -ُّ
 .(ِ)ا١تركزم كالقاضي حسُت ا١تركزم كغَتىم " كمنهم : القفاؿ ا١تراكزة "كيقاؿ ٢تم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .ِٕٔينظر : اإلبتهاج يف بياف اصطبلح ا١تنهاج ص (ُ)

 .ِٕٔينظر : اإلبتهاج يف بياف اصطبلح ا١تنهاج ص (ِ)
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم]/أُ[

 نسأؿ اهلل ا١تعونة ٔتنو ككرمو

 كاةفي الز   بابٌ 

 . (ّ)األدناسرىا عن طه  : مأ  (ِ)َّ ىب نب مب  زب ُّٱٱ:كمنو (ُ)طهَتالت  كىي لغة : 

 .(ٕ) (ٔ)َّ جخمح جح مج ُّٱٱ:كمنو (ٓ)كالن ماء كا١تدح  (ْ)كاإلصبلح

 . (ٗ)٦تا سيأيت يعلم (ٖ)ص٥تصو كجو  على فرج عن ماؿ أك بداسم ١تا ٮتي  كشرعان:

 ي وألن  ؛ ذلك (َُ)ُّا يٝت
ي
  ج عنو عن تدنسو ْتق ا١تستةقُت,خرى طهر ا١ت

ي
 اإلمثج عن خًر كا١ت

 . اآلفاتيقيو من ك   (ُُ)]كٯتدحو[ ويكيصلةو كينم  

 .(ُّ)َّمثهت مت ُّٱٱ:آيات كقولو تعاُف ,(ُِ)اإلٚتاعكأصل كجوُّا قبل 

                                                           
 . ّٔٗ/ُالوسيط  , ا١تعجم ُٕٓ/ َُ( ينظر:  هتذيب اللغة (ُ

 ( .ٗ) , آية( سورة الشمس(ِ

 . َِٔ/ٓ, معاَف التنزيل للبغوم  ْْٗ/ِْ(  ينظر : جامع البياف للطربم (ّ

 ( يف )ب(  " كاالصطبلح" .(ْ

 . ّٔٗ/ُ, ا١تعجم الوسيط  ُٕٓ/ َُ( ينظر:  هتذيب اللغة (ٓ

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د( " كال تزكوا أنفسكم" , كىو خطأ بُتٍّ .(ٔ

 ( .ِّ) , آيةسورة النجم ((ٕ

 . ُِٔ/ُ, ا١تنهاج القؤف  ّّٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( "٦تا يأيت" كيف )د( " ٦تا يت" .(ٗ

 ( يف )ب( " بو " .(َُ

 .)ب( ك )ج( ك )د(  سقطت من األصل, كا١تثبت من( (ُُ

 . ْٓ/ُينظر: اإلٚتاع البن ا١تنذر ( (ُِ

 ( .َُُ) , آية( سورة البقرة(ُّ
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كمن مث كانت أحد أركاف اإلسبلـ,   .(ِ)((على ٜتساإلسبلـ  ٍتبي )): (ُ)]كخرب[كأخبار
كوجوُّا يف  (ّ), أك يف القدر اَّمع عليو دكف ا١تختلف فيوفيكفر جاحدىا على اإلطبلؽ

 ,(ٕ)فإف جةد بعد ذلك كفر ؼرٍّ عي  (ٔ) ]هلهاج[ كمن, جارةكماؿ التٍّ  (ٓ)] بالػص[ (ْ)ماؿ
رضي  (ُُ)ديقكما فعل الصٍّ  (َُ)  يقاتل قهران منو كإف َف (ٗ)ؤخذتك , (ٖ)كيقاتل ا١تمتنع من أدائها

 .(ُِ)اهلل عنو

 

                                                           
 ( سقطت من األصل , كىي مثبتة من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

( , كمسلم , كتاب اإلٯتاف , باب قوؿ النب صلى اهلل عليو ٖ) ُُ/ُ)بٍت اإلسبل على ٜتس(   ( أخرجو البخارم , كتاب اإلٯتاف , باب قوؿ النب (ِ

 ( .ُٔ)  ْٓ/ُكسلم )بٍت اإلسبل على ٜتس(   

 . ّْ/ّ, هناية احملتاج  ِٔ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (ّ

 ( "ماؿ" سقطت من )د( .(ْ

 ( يف األصل " صب " , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( .(ٓ

 ( يف األصل "جةدىا" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

م ٥تتلط با١تسلمُت فإنو يصَت ( إف كاف ٦تن ٮتفى عليو ذلك لكونو قريب عهد باإلسبلـ , أك نشأ ببادية ك٨تو ذلك  , أما من ال ٮتفى عليو كمسل(ٕ

 . ّْ/ّ, هناية احملتاج  ّّْ/ٓ, اَّموع  ُّْ/ٓ فتح العزيزّتةدىا كافران  .  ينظر : 

 . ُْٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّْ/ٓ فتح العزيز,   ِِٔ/ُ( اف َف يكن يف قبضة اإلماـ, كامتنع ٔتنعة  .  ينظر : ا١تهذب (ٖ

 ( يف )ب( ك )د( "يؤخذ" .(ٗ

 . ّّْ/ٓ, اَّموع  ُّْ/ٓ فتح العزيز,   ِِٔ/ُا١تهذب  : ( ينظر(َُ

يف الغار كا٢تجرة ,  الص دٍّيق: عبداهلل بن عثماف بن عامر, القرشي التيمي, ابن أيب قةافة, أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو, صةاب رسوؿ اهلل( (ُُ

م على يديو الكثَت منهم ٜتسة من العشرة ا١تبشرين باٞتنة, تويف رضي اهلل عنو يـو كا٠تليفة بعده, كلد بعد الفيل بسنتُت كستة أشهر, كاف أكؿ من أسلم, كأسل

 . ُْٓ/ْ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة َُّ/ّاٞتمعة لسبع لياؿ بقُت من ٚتادم اآلخرة سنة ثبلث عشرة . ينظر: أسد الغابة 

( , كمسلم , كتاب االٯتاف , باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ََُْ, ُّٗٗ)َُٓ/ ِ(  أخرجو البخارم , كتاب الزكاة , باب كجوب الزكاة   (ُِ

 (  .َِ) ُٓ/ُ:ال إلو إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل  
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يف  (ِ)مى اهلل عليو كسل  لقولو صل   ؛مكلف (ُ)كلو غَت (مٍ سلِ )مُ كل   ى(لَ )عَ كاة الز   (بُ جِ )تَ 
يف أمواؿ ابتغوا  )) :(ْ)]ك٠ترب[ .(ّ) ((فرضها على ا١تسلمُت)) :يف زكاة ا١تواشي اآليت ا٠ترب

 (ٕ)ف كاف مرسبلن إك  ىو (ٔ)]ك] [/بِ [ ((كاةالز  : ))(ٓ)كيف ركاية .((دقةتأكلها الص   اليتامى ال
 رضي اهلل ةابةع من الص  ٚت (ٗ)كبقوؿ, (ٖ)و اعتضد ٔترفوع يف إسناده مقاؿلكن  

 

 

 

                                                           
 ( يف )د( "عن" .(ُ

 ( "صلى اهلل عليو كسلم " سقطت من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 من ىذا البةث .ُُْينظر: ص ( (ّ

 .ك )د(  )ب( ك)ج( األصل " كيف ا٠ترب ", كا١تثبت من ( يف(ْ

 ( يف )ب( " ركاة " .(ٓ

 ( سقطت من األصل , كىي مثبتة من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

قاؿ : )) ابتغوا يف ماؿ اليتيم أك يف ماؿ  من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماىك أف رسوؿ اهلل  ,ِٗالشافعي مرسبلن يف مسنده ص  أخرجو( (ٕ

قاؿ :  من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماىك أف   ٔٔ/ْعبد الرزاؽ يف مصنفو  مرسبلن   أخرجوك اليتامى ال تذىبها أك ال تستأصلها الصدقة (( ,  

 : كىذا مرسل , كرجالو ثقات لوال أف فيو عنعة ابن جريج . ِٗٓ/ّ. قاؿ األلبآف يف إركاء الغليل   ماؿ اليتيم ال تذىبو الزكاة (()) ابتغوا يف

( , بلفظ )) أال من كِفى يتيمان لو ماؿ فليت جر فيو كال يًتكو ُْٔ) ِٓ/ِكاة ,  باب ما جاء يف زكاة ماؿ اليتيم الًتمذم يف جامعو ,كتاب الز  أخرجو( (ٖ

س .  قاؿ اإلماـ أٛتد : لين الص ب اح ييضع في يف اٟتديث؛ ألف ا١تثٌت  بمن ىذا الوجو, كيف إسناده مقاؿ حىت تأكلو الص دقة (( مث قاؿ كإ٪تا ركم ىذا اٟتديث

 . ِٖٓ/ّكضعفو األلبآف يف إركاء الغليل .  ُّّ/ِبصةيح , كما نقلو الزيلعي يف نصب الراية 

 ( يف )ج( "كيقوؿ" .(ٗ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

81 

كبالقياس على , (ٔ)كاةأدلة الز   (ٓ)كبعمومات  (ْ)ارضي اهلل عنه (ّ)عائشة كفعل, (ِ) (ُ)عنهم
 .(ٗ)كاة عليو فيهالزـك الز  على  ا١تخالف (ٖ)/افقك  اليت (ٕ)راتا١تعش  

 . فهي أحسن, (ُُ)إليو عبارة أصلو ميؤ كما ي, تلـز يف مالو  (َُ)لذاهتا كا١تراد بلزكمها

كغَتىا من , تلفاهأكاَّنوف كقيمة ما , مراىقان  ب كلوفعلى الوِف إخراجها من ماؿ الص  
 .(ُْ)ريبالق  (ُّ)]نفقةكػ[ عليهما (ُِ)]وجهةتا١ت[اٟتقوؽ 

 

                                                           
 ( " رضي اهلل عنهم " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 .ّٕٗ/ِ, مصنف ابن أيب شيبة ٖٔ -ٔٔ/ْ: مصنف عبد الرزاؽ عمر كجابر رضي اهلل عنهم . ينظر ( منهم عمر كعلي كابن(ِ

كأشهر نسائو, تزكجها قبل ا٢تجرة بسنتُت كعمرىا ست أك سبع  عائشة بنت أيب بكر الصديق, الصديقة بنت الصديق, أـ ا١تؤمنُت, زكج رسواؿ اهلل ( (ّ

, توفيت سنة سبع كقيل ٙتاف بسنُت, كبٌت ُّا كىي بنت تسع با١تدينة, كانت من أفقو الناس كأحسنهم رأيان يف العامة, كىي من ا١تكثرين يف الركاية عن الن

 .  ُِّ/ٖ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة  ُٖٔ/ٕكٜتسُت, كدفنت بالبقيع. ينظر: أسد الغابة 

 . ّٕٗ/ ِ, كابن أيب شيبة يف مصنفو  ٕٔ -ٔٔ/ْ, كعبد الرزاؽ يف مصنفو  ُِٓ/ُ( أخرجو مالك يف ا١توطأ (ْ

 ( يف )ب(  " كلعمومات " .(ٓ

(( :قولو تعاُف منها:( (ٔ ))كيف أموا٢تم حق معلـو للسائل كاحملرـك
 

ٜتس(( كفيو )) كإيتاء  بٍت اإلسبلـ على كاٟتديث ا١تتقدـ )) ,(ُٗسورة الذاريات اآلية ) 

.الزكاة ((
 

 . ِٔ/ِ, مغٍت احملتاج ّٕٔ/ُا١تعشرات: كىي القوت, كىو ما ٬تب فيها العشر أك نصفو . ينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٕ

 من النسخة )ج( ./ب َِْ( هناية  (ٖ

 . ِٖٓ/ِ, حاشية ابن عابدين  ٔٓ/ِ( يقصد اٟتنفية فإهنم ال يوجبوف الزكاة يف ماؿ الصب , كيقولوا بوجوب العشر يف أرضو . ينظر: بدائع الصنائع (ٗ

 ( يف )ب( " غَت ا١تكلف أهنا  " , كيف )ج( "لو أهنا " , كيف )د( " أهنا " .(َُ

 . ُِْاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ُُ

 ., كا١تثبت من )ب(وجهة عليها " " ا١ت األصلو )ج( ك )د( ( يف (ُِ

 ( يف األصل " لنفقة " , ككذلك يف )د( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ُّ

 . ُِٖ/ّ, هناية احملتاج  َّّ/ٓ, اَّموع  َّ/ِ( ينظر : األـ (ُْ
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 (ِ)-كةنفي- (ُ)ف كاف ال يعتقدإف,ن يعتقد كجوُّا يف ما٢تماكاف ٦ت    إف ك٤تل كجوُّا عليو
  بذلك, كال ٮترجها (ْ)]ا٫تخرب في[بل زكاتو حىت يكمي   (ّ), كاالحتياط لو أف ٭تسبفبل كجوب

 .(ٔ)فلكفرضو يف الطٍّ  (ٓ)اؿف  الق قالو, مو اٟتاكمفيغرٍّ 

أف يعمل  كجوألا ض بأف  كاعًتي , (ٖ)م اٟتاكم يراجعو كيعمل بقولوإف قي   (ٕ)ذرعيي ث األكْت
 (ُُ)يحاكم آخر ٮتالفو يف مذىبو, كتردد يف العامٍّ  (َُ)أنابو (ٗ)]مكةاك[ ٔتقتضى مذىبو

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يعتقده " .(ُ

 . ْ/ِماؿ الصب كاَّنوف؛ إلهنم ليسوا من أىل كجوب العبادة فبل ٕتب عليهم كالصبلة كالصياـ. ينظر: بدائع الصنائع عند اٟتنفية ال ٕتب الزكاة يف ( (ِ

 ( يف )ب( " ٖتسب " .(ّ

 ( يف األصل " فيخربىا " , كيف )ب( " فتجز٫تا " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ْ

ركزم , الفقيو الشافعي , ا١تعركؼ بالقفاؿ الصغَت , ٝتي بذلك ألنو كاف يصنع األقفاؿ قبل أف : ىو أبو بكر عبداهلل بن أٛتد بن عبداهلل  ا١ت( القفاؿ(ٓ

,  ق(ُْٕ)ائةيشتغل بالفقو , كثَت األثار يف مذىب اإلماـ الشافعي , لو شرح التةقيق , كشرح الفركع , كالفتاكل , ككانت كفاتو سنة سبع عشرة كأربعم

 . ُِٖ/ُ, طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة  ّٓ/ٓ, طبقات الشافعية الكربل  ْٔ/ّف رٛتو اهلل . ينظر : كفيات األعيا

 . ُِٖ/ّ, هناية احملتاج  ُِّ/ِ: مغٍت احملتاج ( ينظر(ٔ

كمفتيها , كلد : ىو أٛتد بن ٛتداف بن أٛتد بن عبد الواحد بن عبد الغٍت , شهاب الدين أبو العباس األذرعي , شيخ الببلد الشمالية كفقيهها ( األذرعي(ٕ

لقوت على ا١تنهاج  سنة سبع كقيل ٙتاف كسبعمائة بأذرعات  , ٝتع من ٚتاعة , كقرأ على اٟتافظُت ا١تزم كالذىب , كتفقهو على ابن النقيب كابن ٚتلة , لو ا

, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ُْٓ/ُكالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح , مات ستة  ثبلث كٙتانُت كسبعمائة يف حلب . ينظر:  الدرر الكامنة 

ّ/ُُْ. 

 . ُِٗ/ّ, هناية احملتاج  ّّٖ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ٖ

 ( يف األصل " ٟتاكم " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ج( " أقامو " .(َُ

 . َِّ/ُ, معجم لغة الفقهاء ِٗٔ/ِالعامي: ا١تنسوب إُف العامة, كالعامة من الناس خبلؼ ا٠تاصة . ينظر: ا١تعجم الوسيط ( (ُُ
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و ٭تتاط نظَت ما مر عن كرجح غَته أن  , بإخراجها إذا َف يأمره حاكم يراىا (ُ)رؼالصٍّ 
 .(ِ)اؿالقف  

إُف ] / أ ّ [اٟتق توجو ف  أًل ؛ (ْ)بلإف كمي  (ّ)]أخرجاىا[ا١تعتقد لوجوُّا كلو َف ٮترجها الوِف 
  .إليهما فبل يسقط ما توجو ,أخَتلكن الوِف عصى بالت   ما٢تما

 (ٖ)كا١توُف, الوِف لو كاف شافعيان مثبلن  كقضية ما تقرر أف  , (ٕ) (ٔ)( ٓ)فيوكر الس  كمثلهما فيما ذي 

ا١تدار  ف  أل؛ , كىو ٤تتملبعقيدةكليو اعتباران ؛ جها بعد كمالوإخرا (ٗ)كجب على ا١توُف ان يفحن
 فبل يلزمو إخراجها كلو بعد (ُُ)أما الكافر األصلي, الكماؿ عليها ال على عقيدتو (َُ)/قبل

 

                                                           
 . ُّٖٓ/ْ, الصةاح ُُٓ/ُِالصٍّرؼ: كل شيء ال خلط فيو, أم خالص. ينظر: هتذيب اللغة ( (ُ

 . ُِٗ/ّ, هناية احملتاج  ّّٖ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ِ

 ( يف األصل " خراجها " , كيف )ج( " أخرجها " , كا١تثبت من )ب( ك )د( .(ّ

 . ( يف )د( " أكمبل"(ْ

معآف   السفيو: السفو ضد اٟتلم, كأصلو ا٠تفة كاٟتركة, يقاؿ ثوب سفيو, أم ردئ النسج, كىو ىنا من ال ٭تسن التصرؼ يف ا١تاؿ. ينظر: الزاىر يف( (ٓ

 . ٕٗ/ّ, مقاييس اللغة ِِّْ/ٔ, الصةاح ّّٗ/ُكلمات الناس 

 ( يف )ج( " البقية " .(ٔ

 .  ّّٖ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ٕ

 )ج( " كا١توِف " .( يف (ٖ

 ( يف )ج( ك )د( " ا١توِف " .(ٗ

 /ب من النسخة )ب( .ّّٕ( هناية  (َُ

 ( " األصلي " سقطت من )ب( ك )ج( .(ُُ
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 (ِ)كسائر كعوقب عليها, مات على كفره طولب ُّا يف اآلخرةلكنو إذا  (ُ)بلةكالص    اإلسبلـ
 (ْ)أم حر البعض (عضاً )بَ كاف (َوَلو ر  )حُ  (ّ)قرر يف ٤تلو كما, الواجبات زيادة على كفره

 ,اٟتر ملكو على ما ملكو ببعضو (ٔ)لتماـ؛ نصابان  (ٓ)]اٟتر[كقد ملك ببعضو 

 . سيأيت على ما (ٖ)كاٟتر ا١توسر (ٕ)نك٢تذا يكف  

 .(َُ)كو سيده فيلـز سيده دكنوف مل  إك  ,و ال ٯتلكن  أل؛ فبل زكاة عليو (ٗ)ن  أما القً 

و ن  أًل ؛ ال على سيده (ُّ)ك, كملكو ضعيف, ْتر (ُِ)و ليسن  أًل ؛ فبل زكاة عليو  (ُُ)بما ا١تكاتى أك 
 ُفإبالنسبة  (ُْ)انعقد حوؿ ا١تاؿأك عتق , زالت الكتابة لنةو عجزف إ, فلو و ليس ملكان ن  أًل 

                                                           
 . ُْٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كسائر " .(ِ

 . ّٕ, ا١تستصفى ص  ُٖ/ُ( ينظر : الربىاف يف أصوؿ الفقو (ّ

يبع ض, كىو العبد الذم اعتق يعضو كبقي بعضو اآلخر رقيقان .ينظر: معجم لغة الفقهاء ( (ْ
 .ُّ/ُكيقاؿ لو ا١ت

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ج( " بالتماـ " .(ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يكفر " .(ٕ

 . ُِٗ/ّاية احملتاج , هن ِّٕ/ٓ, اَّموع  ِْْ/ِ( ينظر : الوسيط (ٖ

الرقيق الذم َف ٭تصل فيو شيء من أسباب العتق  :, ككذلك االثناف كاٞتمع كا١تؤنث, كيف اصطبلح الفقهاء( الًقٌن : العبد  الذم ملك ىو كأبواه (ٗ

 . ّْٖ/ُّلعرب , لساف ا َِْبيو ص ن. ينظر : ٖترير ألفاظ التبر كا١تستولدة كمن علق عتقو بصفةكمقدماتو خبلؼ ا١تكاتب كا١تد

 . َُٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ِْْ/ِ( ينظر : الوسيط (َُ

, معجم لغة  ُٔ( ا١تكاتب : ىو الرقيق الذم مت عقد بينو كبُت سيده على أف يدفع لو مبلغا من ا١تاؿ ٧تومان ليصَت حران . ينظر : أنيس الفقهاء ص(ُُ

 . ْٓٓالفقهاء ص

 .( " ليس " سقطت من )ب( (ُِ

 ( "ك" سقطت من )ج( .(ُّ

 ( يف )ج( " ا١تاشية " .(ُْ
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 (ّ)كريع فبل زكاة يف ماؿ بيت ا١تاؿ, (ِ)/ال جهة (نٍ ي  عَ )مُ  (ُ)امن حُت زكا٢ت ليوإأك , سيده
ا١توقوؼ على ٓتبلؼ  ,ا١تالك] /بْ[ لعدـ يقُت؛ أك ا١تساجد, موقوؼ على ٨تو الفقراء

 وجودهو ال ثقة بن  أًل  ؛(ٔ)فبل زكاة يف ماؿ كقف للجنُت (لٍ صِ نفَ )مُ  (ٓ)ٚتاعة (ْ)أك,  كاحدُت  مع
لضعف ؛ رثةة الو كاة بقي  الز   (ٗ)و إذا انفصل ميتان َف تلـزأن   (ٖ)سنومكْتث اإل, (ٕ)كال ْتياتو

 ضعفو األمر عدـ  (ُِ)خرآبا ننا تبين  أًل  ؛كغَته (ُُ)ارحف تبعو الش  إك ة, كفيو كقف ,(َُ)مملكه

 

                                                           
 . ِّٔ/ٓ, اَّموع  ُٗٓ/ٓ, فتح العزيز  ِٗ/ِ( ينظر : األـ (ُ

 /ب من النسخة )د( .ُٔٗ( هناية (ِ

 ِْٖ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ُّٕ/ٖ, لساف العرب  ُِِّ/ّ( الريع : ىو النماء كالزيادة . ينظر : الصةاح (ّ

 ( يف )ب( "ك" .(ْ

 . ُِٕ/ّ, هناية احملتاج  ُِّ/ّ, مغٍت احملتاج  ِّٔ/ِينظر : ركضة الطالبُت ( (ٓ

, مقاييس اللغة َِْٗ/ٓ: الصةاح ينظر اٞتنُت: اٞتيم كالنوف أصل كاحد كىو السًت كالتسًت, كاٞتنُت : الولد ما داـ يف البطن, كاٞتمع األجن ة.( (ٔ

ُ/ُِْ . 

 . ُِٕ/ّ, هناية احملتاج  َّّ/ٓ, اَّموع  ُٖٓ/ٓينظر : فتح العزيز  ((ٕ

يو سنوم : ىو عبدالرحيم بن اٟتسن بن علي بن عمر األموم األسنوم , الشيخ ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد , كلد سنة أربع كسبعمائة بأسنا ٔتصر , فق( اإل(ٖ

يٍت كالبةر الزنكلونيوالقونوم كغَتىم , من مصنفاتو  أصوِف  من علماء العربية , حفظ التبيو ,  كٝتع اٟتديث , كتفقو على القطب السنباطي كاٞتبلؿ القزك 

طبقات الشافعية  . ينظر : ق(ِٕٕ)كايف احملتاج شرح ا١تنهاج , كا١تبهمات على الركضة , كطبقات الفقهاء الشافعية , مات سنة اثنتُت كسبعُت كسبعمائة

 . ِِْ/ٕا١تنهل الصايف ,  ُْٕ/ّالدرر الكامنة  ,ٖٗ/ّالبن قاضي شهبة 

  )ب( ك )د( " يلـز " .( يف(ٗ

 . ُِٕ/ّ, هناية احملتاج  ّّٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (َُ

 من ىذا البةث . ِٖترٚتتو صنظر: ي. ( الشارح : ىو الشمس , ٤تمد بن عبد ا١تنعم بن ٤تمد بن ٤تمد اٞتوجرم (ُُ

 ( يف )ب( ك )د( "بأخره" , كيف )ج( " بأخرة " .(ُِ
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 (ّ)البائع (ِ)ا تلزمهم كما تلـز: قد يقاؿ يتجو أهن  قاؿ (ُ) رأيت شيخنامثي  ,غَتىم َف ٯتلكو ف  أك 

ك٬تاب , كما يأيت ر مث فسخا١تلك موقوؼ بينو كبُت ا١تشًتم يف زمن ا٠تيا  (ْ)فيما إذا قلنا أف  
 ,(ٓ)كرفيما ذي  ٓتبلؼ ملك الورثة, ما بعده عى تبى استى ل البيع موجودان فى ملك البائع كاف قب بأف  

 .انتهى

ال  ف  أا تبين   أن ا إال  م لٍّ ف سي إذلك ك  ٬تاب عنو بأف  , (ٔ)كرٓتبلؼ ملك الورثة فيما ذي : كقولو
كمع ذلك لزمتو , فقد خرج عن ملكو على قوؿلبائع ا (ٕ)ا مسألةكأم  , ٚتاعان إ ملك لغَتىم

و مالك أك ٞترياف ا٠تبلؼ يف أن  , ا١تلك (َُ)و أكُف منهم بضعفن  أًل ؛ (ٗ)باألكُف (ٖ)تلزمهملف
 .(ُُ)ال

 

                                                           
 من ىذا البةث . ٗ, سبق ترٚتتو ص ( زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا األنصارم (ُ

 ( يف ))د( " يلـز " .(ِ

 " البالغ " . ( يف )ب((ّ

 ( " أف " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ُٖٓ/ِ: الغرر البهية ( ينظر(ٓ

 ( " فيما ذكر " سقطت من )د( .(ٔ

 (  " مسألة " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ج( " فتلزمهم " , كيف )د( " فيلزمهم " .(ٖ

 ( يف )ج( " باالكِف " .(ٗ

 ( يف )ج( " فضعف " .(َُ

 . ُّٓ/ٓ, اَّموع  ٕٓ/ِ: األـ  ( ينظر(ُُ
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؛ و ملك با١توتف باف أن  إك عليو فبل زكاة  لو حوؿ بعد ا١توت كقبل قبوؿ ا١توصى كلو مضى
من  مر (ُ)]ام[ملك كل جرياف ا٠تبلؼ يف ] /أ ٓ[ كفارؽ البائع مع, لعدـ استقرار ملكو

 . ٓتبلفو ىنا, عى تبى قبل البيع فاستى  كجود ا١تلك مث  

 .(ّ)كسيأيت ما لو تأخر القبوؿ ,كاة على الورثة ما تقررلو ففي كجوب الز    (ِ)رد ا١توصىكلو 
 (ٕ)(فَ قِ وُ )وَ  ,(ٔ) (ٓ)/كاة الواجبة يف اإلسبلـ ال تسقط بالردةالز   ف أف  كبلـ ا١تصنٍّ  (ْ)فهمأف

 فى ابى , (ٗ)يف ردتو أكثرف مات مرتدان كقد مضى على مالو حوؿ أك إف (وِ تِ د  رِ )لِ  (ٖ)األمر يف مالو
كلو , (َُ)دة كقبلهاخرج الواجب يف الرٍّ أسبلـ ئلف عاد لإ, ك ال ماؿ لو من حينها فبل زكاة أف  

, و عمل بدٓفن  أًل ؛ ـو ال يصح منوٓتبلؼ الص  , ارةطعم عن الكف  أحاؿ ردتو كما لو  اإلخراج
 . (ُُ)"اَّموع"ذكره يف 

                                                           
 )د(. يف األصل ك )ب( ك )ج( " ٦تا" , كا١تثبت من( (ُ

 ( يف )ج( " ا١توصي " .(ِ

 ( " كسيأيت ما لو تأخر القبوؿ " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كأفهم " .(ْ

 / أ من النسخة )ب( .ّّٖ( هناية (ٓ

 . ُِٔ/ّ, هناية احملتاج  ِّٖ/ٓ, اَّموع  ُٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٔ

 ( ) ككقف ( غَت كاضةة يف )د( .(ٕ

 ( يف )ب( " حالو " .(ٖ

 ( يف )د( " كرثو " .(ٗ

 . ُِٔ/ّ, هناية احملتاج  ِّٖ/ٓ, اَّموع  ُٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (َُ

 . ِّٖ/ٓ( اَّموع (ُُ
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ا من م  إ, ركرة للض  ستثٌتن ىذا مي : لتي قي , (ِ)/؟حاؿ ردتو كيف تصح نيتو (ُ)إذا أخرج لتى فإف قي 
 .سبلـ فيهااإل اشًتاطمن  (ْ)]أك[, ةي  النػٍّ  (ّ)شًتاطا

 ال  إ, ك كاة فيوالز   (ٕ)فتلزمو بقاه (ٔ)اتنثب  سبلـ ف عاد لئلإف, (ٓ)و موقوؼفإن   (وِ لكِ مِ )كَ كىذا 
 فيو . (ٗ)فبل ٕتب ةدزكالو من حُت الرٍّ  (ٖ)تناثب  

 .كىي زكاة الفطر, ا زكاة بدفم  : إكاةالز   مثي  

 ]/بٔ[ (ُُ)( َُ)قدينكالن   راتكا١تعش  عم كىي زكاة الن  , ا متعلقة بالعُتم  إكىي , ا زكاة ماؿم  إك 
 جارة .كىي زكاة التٍّ , قيمةا متعلقة بالم  إك , كاز كا١تعدفكالرٍّ 

 

 

 

                                                           
 ( يف )ج( " خرج " .(ُ

 )ج( ./أ من النسخة  َِٓ( هناية (ِ

 ( يف ) د( " اشًتط " .(ّ

 ( يف األصل " ك" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ٖٕ/َُ, ركضة الطالبُت  ُٖٓ/ٓ فتح العزيز,  ُِٔ/ُ( ينظر : ا١تهذب (ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " تبينا " .(ٔ

 ( يف )ج( ك )د( " فيلزمو " .(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " تبينا " .(ٖ

 " ٬تب " . ( يف )ب((ٗ

 .  ّّٗ/ُالنقدين: الذىب كالفضة كلو غَت مضركبُت . ينظر: أسٌت ا١تطالب ( (َُ

 ( يف )ب( " كالنقداف " .(ُُ
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ا أكثر هن  أل؛ (ٓ)يتاآل (ْ)رضي اهلل عنو (ّ)نسو أ (ِ)كخرب (ُ)باإلبلعم كمنها بزكاة الن   غَتهكبدأ ك
كىو : سادسان  (ٖ)يخُتكزيادة الشٍّ , من كبلمو (ٕ)عرؼكلوجوُّا ٜتسة شركط تي , (ٔ)أمواؿ العرب
كاة تفريع على ضعيف كىو عدـ كجوب الز  ؛ (ٗ)صوبغكا١ت اؿخراج ٨تو الض  إل, كماؿ ا١تلك

 . (َُ)يف ذلك

ماء غالبان لكثرة ا تتخذ للن  هن  أل؛ (ُِ)( ُُ)ةنسي  اإلً كالغنم  كالبقر اإلبلكىي  عم: الن  األكؿ
مو على خلقو من الن   (ُٓ)]فيها [(ُْ)يت بذلك لكثرة نعم اهلل تعاُفٝتي  (ُّ)كمن مث ,منافعها

                                                           
 ( يف )ج( ك )د( " اإلبل " .(ُ

 ( يف )ب( " كرب "(ِ

بكثرة ا١تاؿ  , دعا لو النب رسوؿ , من ا١تكثرين يف الركاية عن ال أنس بن مالك بن النضر, األنصارم اٟتزرجي النجارم, خادـ رسوؿ اهلل ( (ّ

, ِْٗ/ُابة كالولد, عيمٍّر طويبلن, كأختلف يف كفاتو, فقيل سنة تسعُت, كقيل إحدل كتسعُت, كقيل اثنُت كتسعُت, كقيل ثبلث كتسعُت . ينظر: أسد الغ

 . ِٕٓ/ُاإلصابة يف ٘تييز الصةابة 

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ْ

 من ىذا البةث . ُُّينظر: ص ((ٓ

 . ْْ/ّ, هناية احملتاج  ّٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُِٔ/ِ( ينظر : الغرر البهية (ٔ

 ( يف )ب( " يعرؼ " .(ٕ

 . ( الرافعي كالنوكم(ٖ

 ( يف )د( " ا١تغضوب " .(ٗ

 . ُِٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٗٗ – ْٖٗ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(َُ

, ٕٓ/ُالوحشة, كبالكسر اليت تألف البيوت, منسوبة إُف اإلنس كىم بنو أدـ. ينظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر اإلنسية: األينس بالضم, ضد ( (ُُ

 . ُّ/ٔلساف العرب 

 ( يف )ج( " اال نسبية " .(ُِ

 ( " مث " غَت موجودة يف )د( .(ُّ

 ( " تعاُف " غَت موجودة يف )ب( ك)ج( ك )د( .(ُْ

 من )ب( ك)ج( ك )د( .  ( سقطت من األصل , كىي مثبتة(ُٓ
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, ٓتبلؼ ا١تتولد منها كمن غَتىاا١تتولد  فبل ٕتب يف غَتىا حىت, (ُ)اكعمـو االنتفاع ُّ
, بل قاؿ أبو ٚتعه  كاة فيو كما ْتثوي و ٕتب الز  فإن    (ْ)كالبقر اإلبل (ّ)كا١تتولد بُت (ِ)بينها

و ن  أًل ؛ كالبقر يف ىذا ا١تثاؿ (ٔ)همازكاة أخف ىزكو يي , مث ْتث أن  ينبغي القطع بو: (ٓ)ةرعزي 
ُت ن كما يف أربعُت متولدة بللسٍّ  (َُ)ا بالنسبةأم  , (ٗ)]للعدد[ كىو ظاىر بالنسبة .(ٖ) (ٕ)ا١تتيقن

لو  ما إال  فبل ٮترج ىنا  ,ةضةي  ه يف األي باألكثر كما يأيت نظَت  (ُُ)ف كمعز فيعتربأض
 .(ُِ)]سنتاف[

 ل  ي كُ فِ )جب تف ]/أ ٕ[ ٜتسه  اإلبل, كأكؿ  نصاب صاب فبل زكاة فيما دكنو: النٍّ الثآف (ُّ)ك
 شاة . - آف بدؿ أك عطف بيافو بتنوينهما على أف الث   - (لٍ بِ إِ  مسٍ خَ 

                                                           
 . ْْ/ّ, هناية احملتاج  ّٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُِٔ/ِ( ينظر : الغرر البهية (ُ

 ( يف )ب( " بينهما " , كيف )د( " منها " .(ِ

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د( " من " .(ّ

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د( زيادة " مثبلى " .(ْ

دالرٛتن , اإلماـ اٟتافظ الفقيو ا١تصًنف ,قاضي القضاة , كِف الدين أبو زرعة بن اإلماـ اٟتافظ زين : أٛتد بن عبدالرحيم بن اٟتسُت بن عب( أبو زرعة(ٓ

كغَتىم , كبرع يف الدين أيب الفضل العراقي ا١تصرم , كلد سنة اثنتُت كستُت كسبعمائة , تفقو على شيخ اإلسبلـ سراج الدين البلقيٍت كالسراج ابن ا١تلقن 

. ينظر : طبقات  ق(ِٖٔ)من مؤلفاتو ٖترير الفتاكل على التنبيو كا١تنهاج كاٟتاكم, مات سنة ست كعشرين كٙتا٪تائة ,ية كاٟتديثالفقو كاألصوؿ كالعرب

 . ُِٓ/ٗ, شذرات الذىب  ِّّ/ُ, ا١تنهل الصايف  َٖ/ْالشافعية إلبن قاضي شهبة 

 ( يف )ب( " أخفها " .(ٔ

 . ْٓ/ّ , هناية احملتاج ّٔ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (ٕ

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د( زيادة " انتهى " .(ٖ

 ( سقطت من األصل , كىي مثبتة  من )ب( ك)ج( ك )د( .(ٗ

 ( الكلمة غَت كاضةة يف )د( , ىكذا " لسىة " .(َُ

 ( يف )ب( ك )د( " فتعترب " . (ُُ

 ( يف األصل " سبباف " , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك )د( .(ُِ

 ك )د( . ( " ك " سقطت من )ب( ك )ج((ُّ
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كيف , كغَته (ِ)"التةرير"كما يف  (ُ)]ٚتع [سم ا  - ن ٗتفيفان كٍّ بكسر الباء كقد سي  -بل كاإل
كعليو فبل اعًتاض , (ٔ) (ٓ) ال كاحد لو من لفظو كاألنثى (ْ)لذكرجنس ل (ّ)/و اسمن  " أاَّموع"
 (ٕ)فيوىم و مؤنثأن   ال  إو كإف كاف اسم ٚتع فإن  ؛ األكؿعلى , ٓتبلفو بلإىنا ب لى التعبَتع

ف إمث  .(َُ)]اؿكأٛت[  (ٗ)اؿكأٚت باؿآك٬تمع على , كليس كذلك (ٖ)اشًتاط تأنيث ا٠تمس
ف يكوف استكملها بأ (ُْ)(ةٍ نَ و سَ )ذُ ع كىو اٞتذى  (ُّ)/ال  ئ إَف ٬تز  (ُِ) (ُُ)](نٌ ئا)ضَ [خرج أ

 (ُٕ)حيث َف ٬تذعسنة ت كحيث كجب, (ُٔ)]ىنا[ , ك٤تل اعتبار بلوغها(ُٓ)يف الثانية كدخل

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت  من )ب( ك)ج( ك )د( .(ُ

 . َُُ/ُبيو ن( ٖترير الفاظ الت(ِ

 / ب من النسخة )ب( .ّّٖ( هناية (ّ

 ( يف )ج( " للمذكر " , كيف )د( " للذلر " .(ْ

 . ّْٖ/ٓ( اَّموع (ٓ

 , كأيضان ىي غَت موجودة يف )ب( ك )ج( ك )د(  .   اؿ " , كقد حذفتها ؛ ألنو ذكرىا الحقان ٚتباؿ آ( يف األصل " كٕتمع على (ٔ

 ( يف )د( " فتوىم " .(ٕ

 ( يف )ب( " تأنيثو اٞتنس " .(ٖ

 اؿ " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .ٚت( " كأ(ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك )د( .(َُ

 ( يف األصل " ضاين " , كيف )ج( " ضأف", كا١تثبت من )ب( .(ُُ

, ك٬تمع على ضأف كضئُت , كىو ذك الصوؼ من الغنم , كىو خبلؼ ا١تاعز , كاألنثى ضائنة كاٞتمع ضوائن . ينظر : ن : ىو كاحد الضأف( الضائ(ُِ

 . ُِٓ/ُّ, لساف العرب  ّٓٔ/ِ. ا١تصباح ا١تنَت  ُِّٓ/ٔالصةاح 

 / أ من النسخة )د( . ُٕٗ( هناية (ُّ

 كاألظهر أهنا " ذك سنة " .( يف )ج( " ذك سنتُت " كيف )د( غَت كاضةة , (ُْ

 . ْٗ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت ّّٗ/ٖاَّموع ينظر: ( (ُٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من  )ب( ك)ج( ك )د( .(ُٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " إذا َف ٕتذع "  .(ُٕ
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)ذو كىو  ًٍتي الث   (ْ)ال  ئ إَف ٬تز  (ّ)(زٌ اعِ )مَ خرج أ و()أَ . (ِ)نمع السٍّ  (ُ)حتبلـكاال,قبل ٘تامها
يها ف ٬تزئو الفإن   (مٍ نَ غَ  (ٔ)رضِ فَ )كَ كىذا  (ٓ)بأف يكوف استكملها كدخل يف الثالثة سنتين(

 أبد يف الض   كال, ا١تعز (ٖ)ًٍتي ف أك ث  أع الضجذى  (ٕ)ال  إ
ي
 (ٗ)دعد  أت ءن سوا اإلبلخرج عن ف أك ا١تعز ا١ت

على منها أأك , ك من مثلها, أمن غنم البلد كلو من غَت غالبها بكوهنا (َُ)ف يتصفأد ٖت  أ أـ
أـ  ان ةاحبلو صً إ (ُّ)كانتأ أم سواءن  قاً(طلَ مُ  ةٍ ح  صِ )بِ  (ُِ)كأف يتصف, (ُُ)يف القيمة

 , بل ٬تب أفصةيةة ببل تقسيط ]/ بٖ [راض شاةيف ا١تً  (ُٓ)فيجب, (ُْ)راضان مً 

                                                           
 ( يف )ب( " كاحتبلـ " .(ُ

 . ْٕ/ّ, هناية احملتاج  ٓٔ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (ِ

احد ا١تعز , ك٬تمع على معز كمواعز كمواعيز كمعيز كمعزل كمعاز , كىو ذك الشعر من الغنم , كىو خبلؼ الضأف , كاألنثى ماعزة كمعزاة . ( ماعز : ىو ك (ّ

 . َُْ/ٓ, لساف العرب  ٕٓٓ/ِ. ا١تصباح ا١تنَت  ٖٔٗ/ّينظر : الصةاح 

 ( يف )ب( " إُف " .(ْ

 . ّٕٗ/ٓ, اَّموع   َّْ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 ( يف )ب( " كعرض " .(ٔ

 ( يف )د( زيادة لفظ " الضأف " .(ٕ

 ( يف )ج( " أنثى " .(ٖ

 ( يف )ب( " سواءن تعدد " .(ٗ

 ( يف )ب( " إف اتصفت " .(َُ

 . ْٕ/ّ, هناية احملتاج  ّٖٗ/ٓ, اَّموع  ّْٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 ( يف )ب( " كإف اتصفت " .(ُِ

 ( يف )ب( " سواءن كانت " .(ُّ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج  ّٖٗ/ٓ, اَّموع  ّْٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُْ

 ( يف )د( " فتجب " .(ُٓ
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 (ّ)صحو األأن   "اَّموع"كيف , (ِ)سنوم, كىذا ما رجةو اإلةاحكاملة كما يف الصٍّ  (ُ)تكوف
 .(ٓ)كغَته (ْ)"ا١تهذب"عند صاحب 

تلف فيها صفة مالو فلم ٗت  (ٖ)عتربت َف إذ؛ (ٕ)كجـز بو القاضي (ٔ)و ا١تذىبأن   "البياف"كيف 
ة م  الواجب ىنا يف الذٍّ  ف  أًل ؛ ك٨توىا (ٗ), ٓتبلؼ نظَته يف الغنمةضةي  بصةة ا١تاؿ كمرضو كاألي 

 . (َُ)ؿيف ا١تا مث  ك 

 اقيمته خذ من ٜتسو ؤ في بأف تكوف الئقة ُّا (ُُ)بالتقسيطٕتب فيها صةيةة  :كقيل

                                                           
 ( يف )ج( " يكوف " .(ُ

 . ِٗٓ/ّا١تهمات ينظر: ( (ِ

 ( يف )د( " ال يصح " .(ّ

ثبلٙتائة بفَتكزآباد بفارس  كنشأ ُّا , قرأ ( صاحب ا١تهذب : إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتكزآبادم ,أبو إسةاؽ الشَتازم , كلد سنة ثبلث كتسعُت ك (ْ

ضاكم , كقرأ الفقو على القاضي أيب الطيب الطربم كالزمو كأشتهر بو كصار من أعظم أصةابو , من مصنفاتو : التنبيو كا١تهذب يالفقو على  أيب عبداهلل الب

, طبقات الشافعية إلبن قاضي  ُِٓ/ْظر : طبقات الشافعية الكربل . ين ق(ْٕٔ)يف الفقو  كالتبصرة يف أصوؿ الفقو , مات سنة ست كسبعُت كأربعمائة

 . ِّٖ/ُشهبة 

 ّٗٗ/ٓ(  اَّموع (ٓ

 . ُٕٓ/ّ( البياف (ٔ

,  القدر مرتفع الشأف ( القاضي : أبو علي اٟتسُت بن ٤تمد ا١تركزم , الفقيو الشافعي , يأيت كثَتان معرفان بالقاضي حسُت ككثَتان مطلقان القاضي فقط , كبَت(ٕ

ة , كلو من أصةاب الوجوه يف ا١تذىب , من أجل أصةاب القفاؿ ا١تركزم , تفقو عليو ٚتاعات منهم : صاحب التتمة كالتهذيب , من مصنفاتو : التعليق

لشافعية , طبقات ا ُّْ/ِ, كفيات األعياف  ُْٔ/ُ. ينظر : هتذيب األٝتاء كاللغات  ق(ِْٔ)فتاكل مشهورة , مات سنة اثنتُت كستُت كأربعمائة

 . ّٔٓ/ْالكربل 

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د(  : يعترب " .(ٖ

 ( يف األصل "القيم " , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك )د(  .(ٗ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج  ّٓٗ/ٓ( ينظر : اَّموع (َُ

 ( يف األصل " التقسيط  " , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك )د(  .(ُُ
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ككبلـ , (ِ)صةيةة تساكم ثبلثة ةست  ساكم ت (ُ)شاهتاك , ئةاكبدكنو م ,با١ترض ٜتسوف
التقسيط باعتبار  ف  أمن  فكما يف شرح ا١تصنٍّ , (ْ)يقتضي ترجيح ىذا (ّ)كأصلها قد "الركضة"

مردكد نقبلن , (ٔ( )ٓ)األكثركفذلك ىو الذم قطع بو  ف  أك  الصةيةة كا١تريضة ةا الش  قيميت  
 كْتثان .

بالثمن  بأف َف ٬تدىا ٔتالو كال (ٕ)مفردة كانت أك متعددة ةيةة ىناالص   ةامت الش  دً كلو عي 
بل  بلأك ا١تاعز الواجب يف اإل (َُ)نئأنوثة الضا (ٗ), كال تشًتط(ٖ)كجبت قيمتها للضركرة

يت اآل (ُِ)رضي اهلل عنو اة يف خرب أنسو لش  لصدؽ اسم ا  (ُُ)(اً ر كَ )ذَ كاف   و(لَ )وَ ٕتزئ 
 .ال للتأنيث   (ُْ)/للوحدة ]/أ ٗ[ ىااؤ ذ ت؛ إ(ُّ)عليو

                                                           
 ( يف )ب( " كشاتاف " .(ُ

 اعو " .( يف )د( " أرب(ِ

 ( " قد " سقطت من  )د( .(ّ

 . ُٔٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 ( يف )ب( " أكثركف " .(ٓ

 . ِّٓ/ِ ( ينظر : إخبلص الناكم(ٔ

 ( يف )ب( " معدكدة  " .(ٕ

 . ّٗٗ/ٓ, اَّموع  ّْٖ/ ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٖ

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د(  " يشًتط " .(ٗ

 ب( " الضأف " .( يف )(َُ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج ّٕٗ/ٓ, اَّموع ٗ/ِاألـ  :( ينظر(ُُ

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 من ىذا البةث . ُُْينظر: ص ( (ُّ

 /ب من النسخة )ج( َِٓ( هناية (ُْ
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 .(ِ) (ُ)]أنثى[ ذا كاف فيهاإكالغنم   ٕتزئال : كقيل

  كالفرؽ أف  
ي
صل يف نثى على األاأل  (ٓ)]إال  [عنها  (ْ)ئٕتز فبل  أصل ال بدؿ (ّ)ج عنهاخرى ا١ت

 كاةالز  
ي
 .بل عن اإلج خرى , ٓتبلؼ ا١ت

منها,  (ينَ شرِ عِ وَ  مسٍ خَ  (7)ىلَ إِ )بل مستمر من اإل يف كل ٜتسو ا١تذكورة  ةاالش    (ٔ)/ككجوب
, فإذا  (ٗ)أربع كالعشرينا٠تمس  إُفكعشرين  ,ثبلث (ٖ)ٜتس عشرة , كيفففي عشر شاتاف

 اىي اليت ٘تت ٢تك  فيها (ُِ)ب٬تىي اليت  (ُُ)(اضٍ خَ مَ  نتُ بِ )فَ  كفا٠تمس كالعشر  (َُ)لتكمي 
صَت من فت أخرل٢تا أف ٖتمل مرة  ا آفى هى أم   ف  أًل ؛ يت بذلكٝتي   سنة كدخلت يف الثانية,

 . (ُْ)اٟتوامل (ُّ)ا١تخاض كىن  

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج  ّٕٗ/ٓ, اَّموع  ّْٔ/ٓ فتح العزيز:  ( ينظر(ِ

 ( يف )ج( " ىنا " .(ّ

 ( يف )ب( " ٬تزلء " .(ْ

 ( سقطت من األصل , ككذلك من )ب( , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ٓ

 / أ من النسخة )ب( . ِّٗ( هناية (ٔ

 ( يف )ب( " كيف " .(ٕ

 ( يف )ب( ك )د( " كٜتسة عشر " , كيف )ج( " كٜتس عشر" .(ٖ

 " أربع " سقطت من )ب( .( (ٗ

 ( يف األصل " ٖتملت " , كيف )ج( " كانت " , كا١تثبت من ) ب( ك )د( .(َُ

 (يف )ب( " ا٠تمس كالعشرين بنت ٥تاض " .(ُُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ٕتب " .(ُِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كىي " .(ُّ

 . َّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّٖٓ/ٓينظر: اَّموع ( (ُْ
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ككبلـ , كما يأيت (ُ)من ابن لبوف ك٨توه أك بد٢تا عند فقدىا بنت ا١تخاض (ئُ جزِ تُ وَ )
كعشرين  من ٜتسو  (ل  قَ ي أَ ) فِ  سنوم١تا فهمو اإل خبلفان , ال ينايف ذلك بل يقتضيو "اَّموع"
كعشرين  عن ٜتسو  اءجز أو إذا ن  أل؛ (ّ) (ِ)الواجبة على ذلك ياهكالشٍّ ة أادت قيمة الش  ف زاإك 

كبعضو ضرر الشركة فوجبت , با١تالك جةاؼإينو ما دكهنا أكُف, كيف إ٬تاب ع (ْ)فعن
 وال بعين ]/بَُ[, فصار الواجب أحد٫تا(ٕ)يتاآل (ٔ)رضي اهلل عنو ٠ترب أنسو ؛ بدالن  (ٓ)ةاالش  

 .(َُ()ٗ)رٛتو اهلل تعاُف (ٖ)عيافكما اقتضاه نص الش  ة,  اصل ا١تنصوص عليو الش  ف كاف األإك 
 على أداء دائهما أجربأ من لظاىر ا٠ترب, فلو امتنع (ُُ)أصل ةاالش   يخُت أف  قضية كبلـ الشٌ ك 

 .بل منو قي  (ُ)البعَت (ُِ)ل, فإف أد  ةاالش  

                                                           
 )ج( ك )د( " أك ٨توه  " .( يف )ب( ك (ُ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج  ٓٔ/ ِ, مغٍت احملتاج  ّٔٗ/ٓ,احملجموع  ّْٕ/ٓ فتح العزيز( ينظر :  (ِ

 ( يف )ب( " بل ألنو " .(ّ

 ( يف )د( " ففي " .(ْ

 ( يف )د( " الشركة " .(ٓ

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . ُُُينظر: ص ( (ٕ

ر ٤تمد بن إدريس بن العباس, القرشي ا١تطلب الشافعي, اإلماـ أبو عبد اهلل, كلد سنة ٜتسُت كمائة, كاف الشافعي كثَت ا١تناقب جم ا١تفاخافعي: الش( (ٖ

أقاكيل العلماء منقطع القرين, اجتمعت فيو من العلـو بكتاب اهلل كسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم, ككبلـ الصةابة رضي اهلل عنهم كآثارىم, كاختبلؼ 

لى ثقتو كأمانتو كغَت ذلك من معرفة كبلـ العرب كاللغة كالعربية كالشعر, كىو أكؿ من تكلم يف أصوؿ الفقو كىو الذم استنبطو, كقد اتفق العلماء قاطبة ع

.ينظر:  ق(َِْ)ب سنة أربع كمائتُتكعدالتو كزىده ككرعو كنزاىة عرضو كعفة نفسو كحسن سَتتو كعلو قدره كسخائو, تويف يـو اٞتمعة آخر يـو من رج

 ُُِ/ِ, الوايف بالوفيات ٓ/َُ, سَت أعبلـ النببلء ُّٔ/ْكفيات األعباف 

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " رضي اهلل عنو  " .(ٗ

 . ٖ/ِ( ينظر : األـ (َُ

 ( يف )ب( " أصبل " .(ُُ

 ( يف األصل " إُف  "  , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ُِ
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 أنوثة البعَت  كتشًتط
ي
  ىبلو أنث  إخرج يف ذلك إذا كاف يف ا١ت

ي
 خرج عن ٜتسو كما يف ا١ت

١تا يو٫تو  ذلك خبلفان  يف (ٓ)٬تزئفبل  (ْ)ا١تخاض  (ّ)ا ابن ا١تخاض كما دكف بنتأم  , (ِ)كعشرين
 .(ٔ)"اٟتاكم"طبلؽ إ

ها يقدر على دفع (ةً يمَ لِ )سَ حاؿ كوهنا  ((ٖ)اهَ كَ ملِ م يَ لَ )وَ  (ٕ)بنت ا١تخاض كجب عليو ن(إِ )فَ 
رىونة أك م, ٗتليصهاأك مغصوبة كعجز عن , (ُُ) (َُ)أك ملكها معيبة, ها ٯتلكَف (ٗ)بأف

٬توز  (ونٍ بُ لَ  ابنُ )فَ  (ُْ)كقدر على فكها (ُّ)]حل  [ أك ٔتؤجل ٓتبلؼ ا١ترىونة ْتاؿٍّ , (ُِ)ٔتؤجل

                                                                                                                                                                     
. ينظر: الصةاح قاؿ لو بعَت إذا أجذع. كاٞتمع أبعرة, كأباعر, كبعرافيكإ٪تا  ,س, يقاؿ للجمل بعَت كللناقة بعَتن اإلبل ٔتنزلة اإلنساف من النام : البعَت( (ُ

. َُّ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو ِٗٔ/ُمقاييس اللغة , ّٗٓ/ِ
  

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج  ّٔٗ/ٓموع ( ينظر : اَّ(ِ

 نت  " , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د(  .( يف األصل " بب(ّ

, كاألنثى ربعة , مث ىبعان كىبعة , مث فصيبلن إُف ٘تاـ سنة , فإذا طعن يف السنة الثانية ٝتي ابن ٥تاض , كاألنثى بنت  ( كلد الناقة يسمى بعد الوالدة : ربعان (ْ

عة فةقان كحقة , فإذا طعن يف ا٠تامسة فجذع كجذعة, كذلك آخر أسناف الزكاة . ينظر ٥تاض , فإذا طعن يف الثالثة فابن لبوف كبنت لبوف ,فإذا طعن يف الراب

 . ُِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ٔٗ/ُ: الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي  

 ( يف )د( " ٕتزلء " .(ٓ

: لو عرب فيهما  بالبعَت كاف  ُِٔ/ِلغرر البهية : ) ٬تب فيما دكف ٜتسو كعشرين إببلن إبله ( . قاؿ زكريا األنصارم يف ا َِٕص  الصغَت ( لفظ اٟتاكم(ٔ

 أكُف ؛ فإف اإلبل اسم ٚتع مؤنث .

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " بنت ٥تاض   " .(ٕ

 ( يف )ج( " ٯتلك " .(ٖ

 ( يف )ب( " فإف " .(ٗ

 ( يف األصل ك )د( " معينة " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(َُ

 . ٔٔ/ِغٍت احملتاج , م َُْ/ٓ, اَّموع  ٕ-ٔ/ِ( ينظر : األـ (ُُ

 . ْٗ/ّ, هناية احملتاج  َِْ/ٓ( ينظر : اَّموع (ُِ

 ( سقطت من األصل , كمن )ج( , كا١تثبت من )ب( ك )د( .(ُّ

 . ٔٔ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (ُْ
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, أك كاف أقل قيمة منها, اشًتاه ا١تالك كأ, (ّ)( ِ)ىخنث بوفكاف كلد الل   (ُ)فإك , خذه عنهاأ
كإف كاف كل منهما  كما فوقو (قٌ )حِ  أيضان  (ازَ جَ )وَ  (ٓ)أك غَته بشراءو  (ْ)ف ٖتصيلهاكال يكل  

 . (ٕ)أيضان  (ٔ)أقل قيمة منها

 قي نثى كاٟتً ا ا٠تي كأم  , (َُ)( ٗ)رضي اهلل عنو عليو يف خرب أنسو  (ٖ)صٍّ فللن  ؛ وفبي ابن الل   اءي جز إا أم  
 (ُِ)تد  عن بنت ا١تخاض كعي  (ُُ)/ف نقصتإك  فيها ]/ أُُ [ ربافكال جي  ,كُفى فباألى  كما فوقوي 

فضل  ف  أل؛ كاةالز  ا١تعيب ال ٬تزئ يف  بعمـو أف   ان ارح أخذ١تا ذكره الش   خبلفان , عيبان  وثةي ني ا٠تي 
 (ُْ)]ةهار ط  ال[كُّذا فارؽ, ةن تام   بداالن إفكانت  وثةني وثة كعيب ا٠تي ني األي  (ُّ)/فضل ٬تربي ن ىنا السٍّ 

                                                           
 ( يف )ب( " فإف " .(ُ

 . ُْٓ/ِاف العرب , لسُِٖ/ُا٠تنثى: الذم ال ٮتلص لذكر كال أنثى, كلو ما للذكر كاألنثى. ينظر: الصةاح ( (ِ

 . َِْ/ٓ, اَّموع  َّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 ( يف )ج( " ٗتليصها " .(ْ

 . ْٗ/ّ, هناية احملتاج  َُْ/ٓ, اَّموع  ّْٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 (  قولو " كال يكلف ٖتصيلها .......أقل قيمة منها أيضان  " سقطت من )د( .(ٔ

 . َِْ/ٓ( ينظر : اَّموع (ٕ

 ( يف )ج( " فالنص " .(ٖ

 . ُُّينظر: ص ( (ٗ

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 /ب من النسخة )د( . ُٕٗ( هناية (ُُ

 ( يف )ب( " كعدمت " , كيف )ج( " كعدتو " .(ُِ

 /ب من النسخة )ب( . ِّٗ( هناية (ُّ

 .)ج( )د(  األصل ك )ب( " الظهار ", كا١تثبت من  ( يف(ُْ
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كاة الز   ف  مع أ ٔتلكو (ّ)ود٫تاجي قبة كوي كالر   (ِ)ءا١تا شراء (ُ)علت القدرة علىجي  حيثي ارة كالكف  
 .خفيف ٓتبلفهما على الت   ةه مبني  

, دفع قيمتها للضركرة منكال بالث   يف مالو (ْ)ال بوف ابن الل   ٬تد بنت ا١تخاض كالَفكلو 
ر ئك٬تزئ ذلك يف سا, تجوكىو م, بوفبنت الل   أك ف كجد اٟتقي إجواز دفع القيمة ك  (ٓ)كظاىره
 .(ٖ)صلعلى األ (ٕ)لقدرتو ؛ كرما ذ  (ٔ)ئا إذا ملك بنت ٥تاض فبل ٬تز أم  , نظائره

  بينهما (ٗ)و ٮتَتبوف أن  اعي بالواجب عند فقدىا مع ابن الل  ككيفية مطالبة الس  
ي
ح من رج  على ا١ت

على الوجو أك يطالبو ببنت ا١تخاض , خراجاإل يف (َُ)و ٮتَتن  أل؛ يخافكجهُت أطلقهما الش  
االثآف من  كيأيت نظَت ذلك يف ٜتسةو , (ُُ)ا ذكر قبل منوغَتىا ٦ت   دفعفإف , صلاأل ؛ ألهن 
 .(ُِ)الواجب أحد٫تا على ما مر ف  أل؛ كشاة يخَت بُت بعَتف ,مثبلن  اإلبل

                                                           
 )ب( "عن " .( يف (ُ

 ( يف )ب( ك)د( " ا١تاؿ " .(ِ

 ( يف )ب( " لوجودىا " , كيف )ج( " كوجودىا " .(ّ

 ( " ال " يف )د( مطموسة .(ْ

 ( يف )ب( " كظاىر " .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( " ٬تزئو " , كيف )د( " ٕتزئو " (ٔ

 ( يف )د( " ما ذكره لقدر " .(ٕ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج  َُْ/ٓاَّموع ,  ّْٗ/ٓ فتح العزيز,  ٓ/ِ( ينظر : األـ (ٖ

 ( يف )ب( " أف ٮتَته " , كيف )ج( ك )د( " أنو ٮتَته " .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( " ٥تَت " .(َُ

 . َِْ/ٓ, اَّموع  ّْٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 من ىذا البةث . َُٓ( ينظر : ص(ُِ
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 (ُ)خبلفان للشيخ أيب حامد, و ال ٬تزئ ابن ا١تخاض ىو ا١تعتمدكما أفهمو كبلمو من أن  
 (ّ)كيآفكما صرح بو الر     ,فبل وثأك كار , نتداء تعي  اٟتوؿ كقبل األكلو ملكها بعد  .(ِ)كغَته
              سنومثو اإلْتبوف على ما ل  ابن ال (ٓ)امتنع خراجهاإمكن من كلو تلفت بعد الت  , (ْ)كغَته

 .(ٕ) (ٔ)]لتقصَته  [

 ٠ترب؛ فهاكل  كال يي  (َُ)لقدرتو عليها؛ عنده كىي كرٯتةن  (ٗ)بوف حيث كانتابن الل   (ٖ)كال ٬تزئ

 

 

 

                                                           
ريقة العراؽ  , حافظ ا١تذىب , كلد سنة أربع كأربعُت كثبلٙتائة , تفقو على الشيخيُت ابن ( أبو حامد : ىو أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد األسفراييٍت , شيخ ط(ُ

ببغداد سنة ست الرزبانوالداركي , كاف عظيم اٞتاه عند ا١تلوؾ مع الدين الوافر كالورع كالزىد , لو كتاب مطوؿ يف أصوؿ الفقو , كشرح ا١تختصر , تويف 

 . ُِٕ/ُ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   ُٔ/ْطبقات الشافعية الكربل , ِّْ/ٕالوفيات الوايف ب. ينظر :  ق(َْٔ)كأربعمائة

 . ِّْ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ِ

 ة كأربعمائة , ( الر كيآف : ىو عبد الواحد بن إٝتاعيل بن أٛتد بن ٤تمد , قاضي القضاة , أبو احملاسن الر كيآف , صاحب البةر , كلد سنة ٜتس عشر (ّ

ؾ فمن دكهنم , أخذ عن كالده كجده كعن ٤تمد الكازركٓف , كتفقو على ناصر العمرم , كِف قضاء طربستاف , ككانت لو الوجاىة كالرئاسة كالقبوؿ عند ا١تلو 

طبقات  ,َِٔ/ُٗء , سَت أعبلـ النببلُٖٗ/ّكفيات األعياف  من تصانيفو البةر كالكايف كاٟتلية , مات سنة  اثنتُت كقيل إحدل كٜتسمائة . ينظر :

 . ِٕٖ/ُالشافعية البن قاضي شهبة  

 . ُٔ/ْْتر ا١تذىب ينظر: ( (ْ

 ( يف )ب( " أتسع" .(ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك )د( .(ٔ

 .. ْٗ/ّ, هناية احملتاج  ُِٗ/ِ, الغرر البهية  ِّْ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٕ

 ( يف )د( " ٕتزمء" .(ٖ

 كانتا " .( يف )ب( "  (ٗ

 . ُٔٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (َُ
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بلو  إنعم إف كانت , (ّ)فإف تطوع ُّا فقد أحسن  ,(ِ).((أموا٢تم (ُ)/ ككرائم ؾإيا)) :الشيخُت
حينئذ  فهافهل يكل   كٮترجها (ٕ)٭تصلها َف ٬تد غَت كرٯتةو  (ٔ)كإذا, (ٓ)( ْ)خراج كرٯتةن لزمو إ كرامان 

ل عدـ صاأل ف  أل؛ كؿ أقربكلعل األ, تمله ٤تي  لي كي ةو؟  كرٯت  (ٖ)خراج قيمة غَتإو ئها أك ٬تز نلتعيي 
 . إذ ال مشقة؛ كال ضركرة ىنا, عند الضركرة ال  إ إليوفبل يعدؿ  (ٗ)القيمة إجزاء

, (َُ)مئليس عيبان يف البها إذ اٟتمل؛ لتبً خرجها قي أفإف  ف عن اٟتوامل حامبلن كل  كال يي 
 ؛ لبلستغناءأخذ اٞتربافكي (ُُ)بنت لبوف إُفو ليس ١تن عنده ابن لبوف أف يصعد كسيأيت أن  

ن ن يف ابزيادة السٍّ  ألف  ؛ فوقو (ُْ)كما قي عنها اٟتً  ]/أ ُّ [(ُّ)]يؤخذ[ َف (ُِ)ا٪ت  إك , عنو

                                                           
 /أ من النسخة )ج( .َِٔ( هناية (ُ

( , كمسلم , كتاب اإلٯتاف , باب ُْٔٗ) ُِٖ/ِ( اخرجو البخارم , كتاب الزكاة , باب أخذ  الصدقة من األغنياء كترد يف الفقراء حيث كانوا  (ِ

 ( .ُٗ) َٓ/ُسبلـ الدعاء إُف الشهادتُت كشرائع اإل

 . َِْ/ ٓ, اَّموع  ّْٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

, كاحتها كرٯتة, ككرائم األمواؿ نفائسها كخيارىا اليت تتعلق ُّا نفس مالكها, حيث ىي جامعة للكم( (ْ اؿ ا١تمكن يف الكرٯتة: كرـي الشيء, أم نفيس كعز 

 . ِّٓ/١ِتصباح ا١تنَت , إُٔ/ْحقها. ينظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر 

 . ْٗ/ّ, هناية احملتاج  ٔٔ/ِمغٍت احملتاج , ِّْ/ُأسٌت ا١تطالب ( ينظر : (ٓ

 ( يف )ب( " كإذ " .(ٔ

 ( يف )ب( " ٬تعلها " .(ٕ

 ( يف )د( " عن " .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( " القيم " .(ٗ

 . ٗٓ/ّهناية احملتاج  , ِّْ/ُأسٌت ا١تطالب , ِْٖ/ٓ( ينظر : اَّموع (َُ

 ( " أف يصعد إُف بنت لبوف " سقطت من )د( .(ُُ

 ( يف )ج( " كإف َف " .(ُِ

 ( يف األصل " يوجد " كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 ( يف )ج( " فما " .(ُْ
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كاالمتناع من  ء كالشجركركد ا١تا (ِ)بقوة ختصاصهماا (ُ)وجبي مر بوف ك٨توه فيماالل  
بوف ُّذه ما عن بنت الل  ال يوجب اختصاصه ىنا (ْ)ك٨توه قٌ ا يف اٟتً ٓتبلفه, باعالسٍّ  (ّ)صغار
فبل يلـز من , يادة مث  يادة ىنا يف معٌت الزٍّ فليست الزٍّ , ي موجودة فيهما ٚتيعان بل ى القوة

: كعدؿ عن قوؿ أصلو, ١تا تقرر وق  عن حً  (ٓ)/كذا ال ٮترج جذعك .  جربىا ىنا جربىا مث  
بنت ا١تخاض إذا  كأف  , كجوب أحد٫تا (ٖ)ءقتضاال؛ (ٕ)و أخصرأن   مع (ٔ)"فولد لبوف أك حق"

كىي اليت مت ٢تا  (ونٍ بُ لَ  بِنتُ  ينَ ثِ اَلَ ثَ وَ  ت  ي سِ ) فِ ٬تب  (و) كليس كذلك, ال ٕتزئ تكلفها
ي ) فِ ٬تب  (و), (ٗ)كتصَت ذات لنب ٢تا أف تضع ثانيان  ها آفى أم   ف  أل؛ ذلكيت بٝتي  سنتاف

أف  (ُُ)ا استةقتألهن  ؛ يت بذلكٝتي  ٢تا ثبلث سنُت (َُ)]مت[اليتكىي  ( ِحق ةٌ  ينَ عِ ربَ أَ وَ  ت  سِ 
 - ( ةٌ عَ ذَ جَ  ينَ ت  سِ ى وَ حدَ إِ ي فِ وَ ) , (ُْ)يطرقها الفةل أف (ُّ)ك عليها (ُِ)]مل٭تك [ركب تي 

                                                           
 ( يف )ب( " ٦تا  مر توجب " .(ُ

 (  يف )ب( " بقدرة  " .(ِ

 ( يف )ب( " صغاع " .(ّ

 ( يف )ج( " ك٨توىا " .(ْ

 من النسخة )ب( ./أ َِْ( هناية (ٓ

 . َِٖ-َِٕ( اٟتاكم الصغَت ص (ٔ

 ( يف )د( " أختصر " .(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " القتضائو " .(ٖ

 . ْٔ/ّ, هناية احملتاج  ُِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( يف )ب( " استةت " .(ُُ

 يف األصل " كٖتمل " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُِ

 ( يف )ج( ك )د( " أك " .(ُّ

 . ْٕ- ْٔ/ ّ, هناية احملتاج  ُِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُْ
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 ـ أسناهناقد  أجذعت مي  األهن  ؛ يت بذلكأربع سنُت ٝتي  (ِ)كىي اليت مت ٢تا -ا١تعجمة  (ُ)بالذاؿ
 .(ْ) (ّ) كقيل لتكامل أسناهنا, أسقطتو أم

صريح بو يف كبلـ  الت   (ٔ)ك, فيما بعدىا (ٓ)عنالط   ]/بُْ[يف اٞتميع يلزمو التماـبَت كالتعب
, تاف كبنتا لبوفق  حً  ق ة, كٕتزئ عنها كعن اٟتً كاةبل الز  إكىذه آخر أسناف , كثَتين إيضاح

 ( انِ تَ ق  حِ  ينَ سعِ تِ ى وَ حدَ إِ ي فِ وَ  ونٍ بُ لَ  انتَ بِ  نَ يبعِ سَ وَ  ت  ي سِ فِ وَ ) , و كبنت لبوف كما يأيتق  كحً 
 (ونٍ بُ لَ  اتِ نَ ب َ  ثُ الَ ثَ  ينَ شرِ عِ وَ  ىحدَ إِ وَ  اَئةٍ مَ ي فِ وَ ), (ٕ)ئة كعشرين كبعض كاحدةام يف ككذا

 (َُ)]طقسيف[ ,كاف ٢تا قسط من الواجب (ٗ)ُّذه الواحدة ال بعضها (ٖ)كلكوف الواجب يتغَت

كعشرين جزء من  (ُُ)لحدإئة ك اجزء من مخراج مكن من اإلا بُت ٘تاـ اٟتوؿ كالت  وهتٔت
 فةينئذو ,فيتغَت الواجب ئة كثبلثُتاُف مإمث يستمر ذلك  ,(ُّ)بوف الثبلثلل  ا (ُِ)بنات

                                                           
 ( " بالذاؿ " سقطت من )ب( .(ُ

 (  " ٢تا " سقطت من )د( .(ِ

 ( يف )ب( " للكامل أسنانو "  .(ّ

 . ْٕ/ّ, هناية احملتاج  ُِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّّ – ُّّ/ٓ العزيز فتح( ينظر : (ْ

 . ِٕٔ/ ُّ, لساف العرب  ّّٕ/ِ( الطعن :  الدخوؿ يف الشيء , يقاؿ طعنت ا١ترأة يف اٟتيضة الثالثة  ؛ أم دخلت . ينظر ا١تصباح ا١تنَت (ٓ

 ( يف )ب( " إذ " , كيف )ج( ك )د( " فا " .(ٔ

 . ُُٓ/ِ, ركضة الطالبُت ُّٖ/ٓ فتح العزيز,  ْٖ/ّ, اٟتاكم الكبَت  ٔ/ِ( ينظر : األـ (ٕ

 (  يف )ب( " يغَت " , كيف )ج( ك )د( " تغَت " .(ٖ

 ( يف )ب( " بنقصها " .(ٗ

 ( يف األصل " فقسط " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك)د( .(َُ

 ( يف األصل " كاحد " , كسقطت من )د( , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( .(ُُ

 األصل " بنات لبوف اللبوف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف(ُِ

 . َّٗ/ٓ, اَّموع  ُّٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُّ
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 ونٍ بُ لَ  نتُ بِ  ينَ عِ ربَ أَ  ل  ي كُ )فِ كالعشرين  (ِ)]لحدكاإل[ة ئاعلى ا١ت (سعٍ )تِ زيادة  (عدَ ) بَ  (ُ)ب٬ت
لبوف  ئة كأربعُت بنتايف مة, ك ق  حً ة كثبلثُت بنتا لبوف ك ائففي م (ةٌ ق  حِ  ينَ مسِ خَ  ل  ي كُ فِ وَ 

, (ٓ)ةق  ئة كستُت أربع بنات لبوف كحً ام (ْ)كيف ,اؽقى  ثبلث حً ُتكٜتس ئةاكيف م ,(ّ)/تافق  كحً 
 كتسعُت ةئاكم, تافق  ئة كٙتانُت بنتا لبوف كحً اكم ة,ق  ثبلث بنات لبوف كحً  ئة كسبعُتامك 
 . ئتُت فسيأيتام ال (ٔ)بلغتفإذا , اؽ كبنت لبوفقى ثبلث حً ] / أُٓ[

عنو  أبا بكر رضي اهلل  أف  , (ٖ)رضي اهلل عنو  ذلك كلو ما صح عن أنسو يف (ٕ)]كاألصل[
ىذه : )بسم اهلل الرٛتن الرحيم) :كاةُف البةرين على الز  إكتب لو ىذا الكتاب ١تا كجهو 

, كاليت أمر اهلل ُّا فريضة الصدقة اليت فرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم علي ا١تسلمُت
كمن  من ا١تسلمُت على كجهها فليعطها (َُ)سيًئلهافمن  ,(ٗ)لمرسولو صلى اهلل عليو كس

 يف كل ٜتسو , الغنم بل فما دكهناشرين من اإلكع يف أربعو  ,ىيعط (ُِ)/فوقها فبل (ُُ)ًئلسي 

                                                           
 ( يف )ب( " ٕتب " .(ُ

 ( يف األصل ك)ج( ك )د( " االحد " , كا١تثبت من )ب( .(ِ

 /أ ( من النسخة )د( . ُٖٗ(  هناية )(ّ

 ( " يف " سقطت من )ج( ك )د( .(ْ

 " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( " حقة (ٓ

 ( يف )ب( " اتلفت " .(ٔ

 ( " كاألصل " مطموسة من األصل , كىي مثبتة من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( " صلى اهلل عليو كسلم " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ب( " سأ٢تا " .(َُ

 ( " سأؿ " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .( يف األصل , ك)ب(ُُ

 /ب ( من النسخة )ب( . َّْ(  هناية )(ُِ
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 (ُ)فإف َف تكن, أنثى ٥تاضو  كثبلثُت ففيها بنتي  ٜتسو  إُفكعشرين  فإذا بلغت ٜتسان  ةه,شا

 لبوفو  كأربعُت ففيها بنتي  ٜتسو  إُفكثبلثُت  غت ستان فإذا بل, ذكر لبوفو  فابني  ٥تاضو  بنتي 
 ذا بلغت كاحدةن إف, (ِ)طركقة اٞتملةه ق  ستُت ففيها حً  إُفكأربعُت  ذا بلغت ستان إف, أنثى
, تسعُت ففيها بنتا لبوفو  إُفكسبعُت  فإذا بلغت ستان , ةه عى ذى كسبعُت ففيها جى  ٜتسو  إُفُت كستٍّ 

ت على فإذا زاد ,(ّ)اف طركقتا اٞتملتى ق  ة ففيها حً ائكم عشرين إُفحدل كتسعُت إفإذا بلغت 
يأيت التنبيو كفيو زيادة  .(ْ) ((ةه ق  ٜتسُت حً  لً كيف كي  لبوفو  أربعُت بنتي  لً ئة ففي كي اعشرين كم

 آلو.على بعضها يف ٤ت

. الواجب فقط ىد بل يعطالزائ: أم  (ٓ)"فبل يعطى: "كقولو , قدر: أم   "فرض: "كقولو
عل بعض ا َف ٬تإ٪ت  ك , تأكيد بوف بالذكركابن الل   باألنثى (ٔ)بوفا١تخاض كالل  كتقييد بنت 

 ص فيهاموارد الن   باستقراءلم عي  (ٖ)ماككاة  الز   لبناء؛(ٕ)صطخرمٍّ الواحدة كالواحدة خبلؼ لئلً 

 

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فإف َف يكن فيها " .(ُ

 ( يف )د( " الفةل " .(ِ

 ( يف )د( " الفةل " .(ّ

 .( ُْْٓ) ُُٖ/ِ( أخرجو البخارم , كتاب الزكاة , باب زكاة الغنم  (ْ

 ( يف )د( " كقولو تعطى " .(ٓ

 ( يف )ج( " كلبوف " .(ٔ

اٟتسن بن أٛتد بن  يزيد بن عيسى , أبو سعيد اإلصطخرم , شيخ الشافعية ببغداد كمن أصةاب الوجوه , كلد سنة أربع كأربعُت  اإلصطخرم: ( (ٕ

داب القضاء , تويف رٛتو اهلل سنة ٙتاف كمأتُت , كاف كرعان زاىدان متقلبلن , ككانت فيو حدة , كِف قضاء قم كحسبة بغداد , لو مصنفات كثَتة منها كتاب أ

 . ُْٔ/ْ, شذرات الذىب  َُٗ/ُ, طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة  َِّ/ّ. ينظر : طبقات الشافعية الكربل   ق(ِّٖ)كعشرين كثبلٙتائة

 ( يف )ب( ك )ج( " على ما علم " .(ٖ
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يف أيب داكد من ركاية ابن  , على أف  (ّ) (ِ)شقاصً األدكف  (ُ)شخاصً  كاجبها باألتغَتي  على
اة كقيدت الش  , فهي مقيدة ٠ترب أنس؛ (ٔ)"بالواحدة"صريح الت   (ٓ)اهلل عنهما رضي (ْ)رعم

, (ُُ)( َُ)ةضةيٍّ يف األي  (ٗ)كاة على ا١تقيدللمطلق يف حديث الز   (ٖ)ٛتبلن ؛ (ٕ)ةثني  الباٞتذعة أك 
  وثةي ني األي ت ربً عتي ا اي ٪ت  إك 

ي
 .سل كالن   (ُِ)رٍّ الد   ١تا فيها من رفقً ؛ خرجيف ا١ت

ذ كاجبها , إبعَت (ُّ)ئيتاُف مإقاؽ كٜتس بنات لبوف بالنسبة بع حً كلو اتفق فرضاف كأر 
منها لو  (ينِ تَ ئ َ امَ  ل  ي كُ فِ فَ ) أربع  (ُٓ)اتيٜتس كْتساب ا٠تمسين (ُْ)اتيربعينْتساب األ

                                                           
رتفاع كظهور , كا١تقصود بو ىنا كامل البعَت . ينظر : الصةاح ال جسم لو ه , تراه من بعيد , كك( األشخاص : ٚتع شخص كىو سواد اإلنساف كغَت (ُ

 . ْٕٓ/ُ, ا١تعجم الوسيط  ْٓ/ٕ, لساف العرب  َُِْ/ّ

, ا١تعجم ْٖ/ٕ, لساف العرب ُِّ/ُ( األشقاص: ٚتع شقص كىو الطائفة من الشي, كالقطعة من األرض, كالنصيب. ينظر: ٖترير الفاظ التنبيو (ِ

 . ْٖٗ/ُالوسيط 

 . ْٔ/ّ, هناية احملتاج  ْٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُّٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

سنو,   ابن عمر : عبداهلل بن عمر بن ا٠تطاب, القرشي العدكم, أبو عبدالرٛتن, صةايب جليل, أسلم مع أبيو كىو صغَت, كَف يشهد بدرا كأحدا لصغر( (ْ

حتياط لدينة, َف يقاتل يف شيء من الفتنة, ككاف كثَت الصدقة, تويف سنة ثبلث كسبعُت . ينظر: أسد الغابة , ككاف شديد اال  كاف كثَت األتٍّباع آلثار النب

 . ُٓٓ/ْ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة ّّٔ/ّ

 ( " رضي اهلل عنهما " سقطت من )ج( ك )د( .(ٓ

 .ِٖٖ/ٓاأللبآف يف صةيح أيب داكد  وكصةة" فإف زادت كاحدة". كفيو ( ُٖٔٓ) ٖٗ/ِ أخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الزكاة, باب زكاة السائمة( (ٔ

 ( يف األصل " التخبية ", كيف )ب( التثنية, كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ج( " ٛتبلن على " .(ٖ

 ( يف )د( " القيد " .(ٗ

 (.ُّٔٗ) ُٓٓٓ/ّ, باب سن األضةية ", كتاب األضاحيفتذْتوا جذعة من الضأف.......ال تذْتوا إال مسنةأخرجو مسلم بلفظ "( (َُ

 . ّٓٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٗ/ّ, ركضة الطالبُت  ِّٗ/ٖ( ينظر : اَّموع (ُُ

 ( يف )د( " من كقف الدكر " .(ُِ

 ( يف )ب( " ما يأئيت " .(ُّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " األربعينات " .(ُْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ا٠تمسينات " .(ُٓ
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أك  ,فقط أك بأحد٫تا, يوجد عنده كل الواجب بكل اٟتسابُت (ِ)اإم   وألن  ؛ (ُ)ٜتسة أحواؿ
 , أك ال يوجد شئ منهما .(ّ)أك بأحد٫تا فقط, منهما لو بكي  بعضه 

 (م  ا تَ )مَ اعي الس   (ذُ أخُ )يَ  أحد٫تا تامان فةينئذو  ال  إبلو إأف ال يوجد ب ]/إُٔ[:األكؿاٟتاؿ 
؛ أنفع للمستةقُت (ْ)]كاف[كإف  كال يكلفو ٖتصيل اآلخر (لوِ بِ إِ )بِ منهما بأف كجد سليمان 

عود كٯتتنع الص  , ارةما يف الكف  ك اآلخر (ٓ)تعذر عليو أحد٫تا تعُتذا إ شيئُتا١تخَت بُت  ألف  
 (ٕ)هدأـ كج, نف اآلخر أـ بعضوعدـ ٚتيع الصٍّ  ضركرة إليو سواءن  ذ الإ ؛(ٔ)افكالنزكؿ باٞترب 

 .(ُِ) (ُُ)كا١تعدـك (َُ)كا١تعيب (ٗ) (ٖ)/ذ الناقصإ ؛معيبان 

 نإِ فَ )بل اإل (ُْ)بقيةعلى  ةاسَت نفجزاء من غاإلبإبلو بصفة  (ُّ): أف يوجدالثانية ةٟتالا

                                                           
 . ْٗ/ّ, هناية احملتاج  ُٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " إف " .(ِ

 ( " أك بعض بكل منهما أك بأحد٫تا فقط " سقطت من من األصل , كمن )ج( .(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( " يعٍت " ىكذا بدكف نقطة , كلعلها " يغٍت " .(ٓ

 . ٖٓ/ُ, القاموس الفقهي ٖٗ/ُاٞترباف: التكميل, كما ٬ترب بو الشيء, كجربت نصاب الزكاة بكذا عادلتو بو . ينظر: ا١تصباح ا١تنَت ( (ٔ

 ( يف األصل زيادة " أـ " .(ٕ

 ( يف )ج( " الناقض " .(ٖ

 /أ( من )ب(  .ُّْ( هناية )(ٗ

 ( " كا١تعيب " سقطت من )ب( .(َُ

 ـ " .( يف )ج( " كا١تغدك (ُُ

 . َٓ/ّ, هناية احملتاج  ُُْ/ٓ, اَّموع  ُٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر :  (ُِ

 ( يف )د( " يوجدا " .(ُّ

 ( يف )ب( " نفس " .(ُْ
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ُف إأك اٟتاجة , يادة القيمةللمستةقُت منهما من حيث ز  (ُ)(طُ غبَ األَ فَ )كما ذكر ا(م  تَ 
ما  يى كعً جتمعا ري اذا إف, وي رضي ما فى نهي مً  بلًّ كي   ف  أل؛ الواجب (ّ)ىو أك حرثو  لنةو ٛتلو  (ِ)اٟتقاؽ

من  غبطاأل (ٓ)فاسة كأف كافا مع الن  م  أ, (ْ)ذ ال مشقة يف ٖتصيلو؛ إصناؼاأل فيو حظي 
بل ٬تعل كا١تعدـك حىت ٮترج من غَته كما لو َف يكن , ذرعيي األو ْتثفبل تتعُت كما  مئالكرا
 .(ٔ)ىو ال  إلكو يف م

معو أك  أم ((ٖ)يصٍ قِ شتَ  اِلَ ب) اآلتية (ٕ)كيأخذ ما ذكر يف ىذين اٟتالُت كسائر األحواؿ
 ]/بُٖ[ كإف كاف أصل لبوف كنصف مثبلن  (ٗ)تُت كبنيتق  فبل ٬توز أخذ حً ,وب متلبسان 

 .(َُ) للمستةقُت من أحد الصنفُت منفردان 

 ال, (ُُ)و عيبن  ألة يف ا١تنع العل   من أف   ُف ما صرح بو أصلوي إ" التشقيصػػػػ"أشار بالتعبَت بك 

 

                                                           
 .ُُْٔ/ّاألغبط: كالغبطة ىي حسن اٟتاؿ . ينظر: الصةاح ( (ُ

 ( يف األصل " اٞتفاؼ " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

  )ب( " ىذا " .( يف(ّ

 . ُٓ/ّ, هناية احملتاج  ُٖٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٓ/ٓ فتح العزيز,  ٔ/ِ( ينظر : األـ (ْ

 ( يف )ب( " كاف كاألغبط " .(ٓ

السبكي تفاكت , كما صرح بو : " كلو كاف رأم الساعي عدـ تعُت األغبط, ككاف مأذكنان لو من جهة اإلماـ يف األخذ َف ٬تب قدر ال( يف )ج( زيادة(ٔ

 .كغَته"

 ( يف األصل " أحواؿ " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ال بتشقيص " .(ٖ

 ( يف )ب(  " كبنتا " .(ٗ

 . ُْْ/ٓ, اَّموع  َُٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (َُ

  َِٖ( ينظر : اٟتاكم الصغَت ص(ُُ
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 .(ِ)صطخرمليو اإلً إكما ذىب  (ُ) يق الفريضةتفر 

١تا قد  ان خبلف, كأربع بنات لبوف ةق  حً  أك, ث بنات لبوفتاف كثبلق  ٬توز حً  فعلى األكؿ
كعلى الثآف , (ٓ)ذ ال تشقيص؛ إ(ْ)ف كاف ٘تثيبلن إك صفُت بالنٍّ  "اٟتاكم"من تقييد  (ّ)ىميتو 

 .لتفريق الفريضة ؛ ٯتتنع

  فإف   (ٕ)إذ ال تشقيص؛ اؽقى كأربع حً  ئة جاز إخراج ٜتس بنات لبوفو م كانت إبلو أربع (ٔ)كلو
يطعم يف  (ُُ)ككفارتُت ,(َُ)"اٟتاكم"كبلـ   ١تا يو٫تو ان خبلف ,أصل (ٗ)ئتُتام (ٖ)كل

 .(ُْ)خرليف األ (ُّ)كيكسو (ُِ)حدا٫تاإ

 

 
                                                           

 ألصطخرم ...............لتفريق الفريضة " سقطت من )د( .( قولو " كما ذىب اليو ا(ُ

 . ُُّ/ِ, الغرر البهية  ّٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ِ

 ( يف )ب( توىم " .(ّ

 . َِٖ( ينظر : اٟتاكم الصغَت ص(ْ

 ( " إذ ال تشقيص " سقطت من )ب( ك )ج( .(ٓ

 ( يف )د( " فلو " .(ٔ

 فريق الفريضة , فلو كانت إبلو " .( يف )د( زيادة " كعلى الثآف ٯتتنع ت(ٕ

 ( يف )ب( " كاف " .(ٖ

 ( يف األصل " ما بُت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

  , كلفظو: كيف مائتُت أخذ ما كجد لو بأحد اٟتسابُت تامان, ال للنصفُت يهما للتشقيص, خبلؼ أربعمائة .َِٖ( ينظر : اٟتاكم الصغَت ص(َُ

 كَف يظهر ِف معناىا , كيف )د( " لكفارتُت " .  ( يف )ب( " للمنَت "(ُُ

 ( يف )د( " إحديهما " , كيف )ج( " أحد٫تا " .(ُِ

 ( يف )ج( " كيكفر " .(ُّ

 . ُْْ/ٓ, اَّموع  ُُٔ/ِ, ركضة الطالبُت ّٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُْ
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مع أنو قد  (ِ)/ذاؾكيف ٮترج البعض من ىذا كالبعض من : عما يقاؿ (ُ)غبا كأجاب ابن الص  
 جتماعهماايف  ٬توز أف يكوف (ّ)نوإب؟ أحد٫تا ال  إكىو ال يكوف  غبطتقدـ أف الواجب األ

يف زيادة  (ٔ)]ال تنةصر[بطة كفيو أف الغ: فقاؿ (ٓ)يي افععًتضو الر  أك  .(ْ)للمستةقُت ظح
 .(ٕ)إنتهى ,خراج قدرهإيتعذر  التفاكت ال من جهة القيمة ذا كافإلكن  ةالقيم

 ]/أُٗ [ فاكتالت   كىو أف   (ٖ)ف كافقو عليو يف غَته ٔتا فيو تسليمإك  "اَّموع"كأجاب عنو يف 
, باغ على غَت الغالبمل كبلـ ابن الص  فية أم, كوف يف القيمة كقد يكوف يف غَتىاي غالبان 
 . (ُُ) (َُ) (ٗ) /] حينئذو [فاكتخراج قدر الت  إعد يف تعذر بكال 

 

                                                           
كلد سنة أربعمائة , تفقو على القاضي  أيب الطيب , ككاف إمامان مقدمان   ( ابن الص باغ  : عبد السيد بن ٤تمد بن عبد الواحد , أبو نصر بن الصباغ  ,(ُ

قبل كفاتو بسنتُت , كتويف كرعان تقيان فقيهان أصوليان , توُف التدريس  با١تدرسة النظامية , لو العديد من الكتب منها : الشامل  كالكامل كالفتاكل  , كف بصره 

 .ُِٓ/ُ, طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة  ُِِ/ٓطبقات الشافعية الكربل , ُِٕ/ّكفيات األعياف ر: .  ينظ ق(ْٕٕ)سنة سبع كسبعُت كأربعمائة

 /ب( من النسخة )د( .ُٖٗ( هناية ) (ِ

 ( يف )ب( " فإنو " .(ّ

 . ُُّ/ِ, الغرر البهية  ُُٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ْ

ىػ , كاف كرعان زاىدان تقيان ,   ٕٓٓن عبدالكرٔف  بن الفضل القزكيٍت , أبو القاسم الرافعي , من كبار الشافعية , كلد سنة ( الر افعي : عبدالكرٔف بن ٤تمد ب(ٓ

ز كاحملرر ا١تسمى العزي فتح العزيزكثَت األدب , شديد األحًتاز يف ا١تنقوالت , كاف متظلعان يف علـو الشريعة , إمامان يف الفقو كالتفسَت كاٟتديث كاألصوؿ , لو 

 . ٕٓ/ِ, طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة  ُِٖ/ٖطبقات الشافعية الكربل  , ِِٓ/ِِسَت أعبلـ النببلء  ىػ . ينظر : ِّٔ, تويف سنة 

 ( سقطت من األصل , كيف )د( " ال ينةصر " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ٔ

 . ّٗٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٕ

 ج( ك)د( " تسليم لو " .( يف )ب( " فسلم لو " , كيف )(ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبيت من )ب(  ك)ج( ك)د( .(ٗ

 /ب( من النسخة )ب( .ُّْ( هناية )(َُ

 . ُْٓ/ٓ( اَّموع (ُُ
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قاؽ بوف كاٟتً لو َف يكن بُت بنات الل  ة": التتم"بقوؿ  (ّ)( ِ)اغب  جواب ابن الص   (ُ)يي ركشالز   يدأك 
ن إِ فَ ) ,(ٔ)فأم السنُت أخذ جاز (ٓ)/ُف مصلةة ا١تساكُتإ (ْ)يعودالقيمة كال فيما  تفاكت يف

 (ارَ ص  قَ م ي ُ لَ )وَ  بأف أخذ غَته بقيد زاده بقولو  (ٕ)]كجب[حيث , اعي األغبطالس   أم (هُ أَ خطَ أَ 
ا١تأخوذ  أه(زَ جْ )أَ َف يقع منو تدليس كال إخفاء  ١تالك بأفكال ا, اعي بأف اجتهدالس   أم

 نَ مِ  ءٍ ز جُ بِ و )أَ  (َُ)بنقد البلد أم (دِ قْ الن   )بِ  (ٗ)غبط كا١تخرجفاكت بُت األالت   (رَ بِ )وجُ  (ٖ)لعذرل
 .(ُُ)ال من ا١تأخوذ, و الواجبن  أل (طِ غبَ األَ 

 ئةامبوف أربعئة كبنات الل  ااؽ أربعمقى ساكت اٟتً (ُِ)ذافإ, ُف القيمةإبالنظر  فاكتكيعرؼ الت  

 

                                                           
عن ىػ , أخذ ْٓٔ( الزركشي : ىو ٤تمد بن ُّادر بن عبداهلل , بدر الدين , أبو عبداهلل الزركشي ا١تصرم , تركي األصل مصرم ا١تولد , كلد سنة (ُ

افة الصغرل , لو  شرح الشيخُت ٚتاؿ الدين األسنوم كسراج الدين البلقيٍت , كاف فقيهان أصوليان أديبان , درس كأفىت ككِف مشيخة خانقاه كرٔف الدين بالقر 

, الدرر  ُٕٔ/ّقاضي شهبة ىػ . ينظر :  طبقات الشافعية إلبن  ْٕٗسنوم ,  كشرح ٚتع اٞتوامع للسبكي , كالبةر يف األصوؿ , تويف سنة ا١تنهاج لئل

 .  ّٕٓ/ٖ, شذرات الذىب  ُّّ/ٓالكامنة 

 . ّْْ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ِ

 ( يف )د( زيادة غَت كاضةة.(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( " تعدد " .(ْ

 /أ ( من النسخة )ج( .َِٕ( هناية )(ٓ

 . ُِٖتتمة اإلبانة ص( (ٔ

 ن )ب( ك )ج( .( يف األصل " كجبت " , ككذلك يف )د( , كا١تثبت م(ٕ

 . ُٖٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 . ٖٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُِْ/ٓ, اَّموع  ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٗ

 . ُٗٓ/ِبُت ( ينظر : ركضة الطال(َُ

 .ِّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُٗٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 ( يف )ب( " فإف " .(ُِ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

010 

ة؛ ق  نصف حً ال ب (ِ)مسة أتساع بنت لبوفأك ٓت, ٓتمسُت( ُ)فاٞترب اؽقى كٜتسُت كقد أخذ اٟتً 
قد جاز دفع الن   (ّ)ا١تشاركةكلدفع ضرر , كقيمة كل بنت لبوف تسعوف فاكت ٜتسوفالت   ف  أل
ُف غَت إعدؿ كأيضان فقد ي ,(ٓ)من شراء جزئو (ْ)نك٘تك   ف كاف من غَت جنس الواجبإك 
كقيمة  بل عند فقدىاشاة اإل (ٖ)]قيمة [يف دفع (ٕ)ركما م  ]/بَِ[للضركرة  (ٔ)]نساٞت[

, (ٗ)الفرض جرب الواجب كدراىم اٞترباف على أف  , بوفذا فقدىا مع ابن الل  إبنت ا١تخاض 
 .(َُ)ب شئقيمة َف ٬تالغبطة زيادة ال تقتضيَف  كلو, ىم باٞتربكإليو أشاركا بتعبَت 

كعليو رد عينو , غبط فبل ٬تزئو األف ظن أن  إك  بأف َف ٬تتهد اعيأك الس  , ا١تالك را إذا قص  أم  
باقية على ا١تالك كليس ٣ترد علمو باٟتاؿ من غَت تدليس  كاةكالز  , (ُُ)فقيمتو ال  إك ي بق إف

 .ان كاخفاء تقصَت 

 

 

                                                           
 ( يف )ج( " اٟتاؽ باٞترب " .(ُ

 ( يف )ب( " بنتا لبوف " .(ِ

 ( يف )ب( " الشركة " .(ّ

 ( يف )ب( " كلكن " .(ْ

 . ُّْ/ٓ, اَّموع  ُٗٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 ( يف األصل " جنس " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . َُِينظر: ص( (ٕ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األ(ٖ

 .  ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٗ

 . ُٓ/ّ, هناية احملتاج  ٖٔ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (َُ

 . ُِْ/ٓ, اَّموع  ّْٓ-ّّٓ/ٓ فتح العزيز,  ُٖٓ/ّ( ينظر : البياف (ُُ
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ذا إؼ ما ٓتبل, جتهاداإلذا غلط يف إٔتا  لو تقييد لزـك اٞترب كغَته (ُ)يي بكً كْتث السي 
ذلك من  يف(ٓ)]لو[ ان ككاف مأذكن, غبط األ عدـ تعُتي يف (ْ) (ّ)جو ريسي ابن رأيو موافقة  (ِ)قتضىأ

فقد  و()أَ  حكمان بأف كاف معيبُت أك, وعُت حقيقةمن الن   (ال  كُ د َ قَ ن ف َ إِ وَ ) ,(ٔ)ماـجهة اإل
ي كل فف, خراآلكفقد  (ٗ)منهما (دٍ احِ وَ  عضَ بَ  دَ جَ و وَ أَ ) (ٖ)أم بعض كل منهما (ٕ)(وُ عضَ )بَ 

 . َت بُت أمورا٠تمس ىو ٥ت (َُ)]تتمة[ي حواؿ الثبلث كىألمن ىذه ا

 فإك  اء أك غَتهبشر  (ُُ)كاحد منهما (لَ ص  )حَ  منهما إف شاء بلٍّ أعٍت أف يفقد كي : كالىاففي أي 

 

                                                           
عي , الشيخ األماـ الفقيو احملدث اٟتافظ , كلد يف ثالث صفر سنة ثبلث ( السٌّبكي : علي بن عبدالكايف بن علي بن ٘تاـ , تقي الدين أبو اٟتسن الشاف(ُ

. ينظر : طبقات ق(ٕٔٓ)و على كالده كابن الرفعة  كغَته , من كتبو األبتهاج يف شرح ا١تنهاج , تويف سنة ست كٜتسُت كسبعمائة قكٙتانُت كستمائة , تف

 . ْٕ/ْ, الدرر الكامنة ّٕ/ّة , طبقات الشافعية البن قاضي شهب ُّٗ/َُالشافعية الكربل 

 ( يف )ج( " أقر  " .(ِ

لباز األشهب , كلد  سنة : أٛتد بن عمر بن سريج , القاضي أبو العباس البغدادم , شيخ ا١تذىب كفقيو الشافعية يف عصره , كاف يلقب با( ابن سريج(ّ

از , لو مصنفات كثَتة منها : األقساـ كا٠تصاؿ , كالرد على ابن داكد يف القياس , عُت كمائتُت , تفقو على أيب القاسم األ٪تاطي , ككِف القضاء بشَت تسع كأرب

 . ُِ/ّ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   ِِ/ّ, طبقات الشافعية الكربل  ٔٔ/ُ. ينظر : كفيات األعياف  ق(َّٔ)مات سنة ست كثبلٙتائة

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ابن شريح " .(ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( سقطت من األصل(ٓ

 . ُّّ/ِ( ينظر : الغرر البهية (ٔ

 ( يف )د( " بعضها " .(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( " منها " .(ٖ

 ( يف )ج( " منها " .(ٗ

 ( يف األصل " قيمة " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( " منهما " سقطت من )د( .(ُُ
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 (ٖ)]وَ [): قاؿ(ِ)/كمن مث, (ُ)خرلو دكف اآل لو صار كاجدن ذا حص  إو ن  أل؛ غبطأَف يكن 

 ك١تا يف تعُتي , ف َف يكن أغبطإك  و إخراجوئفيجز  ]/أ ُِ [(هُ دُ جِ )وامنهما  (رضِ فَ  لُ ص  حَ مُ 
 .غبط من ا١تشقة يف ٖتصيلو األ

قاؽ ف جعل اٟتً إف, (جعلو أصاًل ونزل أو) كما يفيده قولو اآليت حد٫تا أصبلن أجعل  (ْ)(وأَ )
ُف إؽ كال ينزؿ من اٟتقا, جربانات (ٔ)ان منها كيأخذ أربع ان فيعطي أربع عُف اٞتذا إ (ٓ)رتقىا

اٞترباف بتخطي درجتُت مع  (ٕ)ليكثر ؛منها مع ٙتآف جربانات ان حىت يعطي أربع بنات ا١تخاض
 . (ٖ)إمكاف تقليلو ٔتا مر

 لها مع أربع جرباناتصٍّ منها ٭تي  ان بوف فيعطي أربعُف بنات الل  إمنها لو أف ينزؿ  كقضيتو أف  
 .(َُ)"رحالش  " ف يفكا١تصنٍّ   (ٗ)"اإلسعاد"١تا يو٫تو كبلـ  ان خبلف ,كىو ظاىر

بأف يعطي ٜتسان منها مع ٜتس  ُف بنات ا١تخاضإنزؿ عنها  بوفف جعل بنات الل  إك 
منها كيأخذ عشر  ان بأف يعطي ٜتس ُف اٞتذاعإبوف كال يصعد من بنات الل   ,جربانات

                                                           
 .ُِّ/ِ, الغرر البهية  ُٕٓ/ِلبُت , ركضة الطا ِّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 /أ( من النسخة )ب( .ِّْ( هناية )(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( " أك " سقطت من )د( .(ْ

 ( يف )ب( " أك رقي " .(ٓ

 ( يف  )ب( ك )ج( ك )د( " أربع " .(ٔ

 ( يف )ج( ك )د( " لتكثَت " .(ٕ

 . ُِّ/ِ, الغرر البهية  ُٖٓ/ِ,  ركضة الطالبُت  ِّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 . ُٕٕص  شرح اإلرشاد ( اإلسعاد(ٗ

 . ِٕٓ /ِإخبلص الناكم ينظر:( (َُ
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  قتضاهاكال ٬توز لو ىنا كما , (ُ)ٓتبلؼ ما إذا أخذ ٜتس جربانات, جربانات ١تا مر
أف ٬تعل  (ٓ)أيضان  (ْ)"رحالش  "يف  فكا١تصنٍّ   (ّ)"سعاداإل"كبلـ  (ِ)]و٫توي[ ١تا خبلفان , كبلمهم
و يف ىذه ن  أل؛ ليأخذ ٜتس جربانات (ٔ)لها٭تصٍّ  قاؽُف ٜتس حً إكيصعد  بوف أصبلن بنات الل  

ٓتبلفو يف نظَتهتا , (ٕ)ل الواجب فليس لو العدكؿ إُف اٞترباناتحص   ]/ب ِِ[قد 
 . (ٖ)السابقة

كجداف ك  ,تاف كبنتا لبوفق  كأف كاف عنده حً , لًّ كي   بعضي  اعٍت فقدي ؛ ُت الباقيتُتورتصي كيف ال
وعُت من الن   داً(واحِ  مَ م  )تَ فقط إف شاء  (ٗ)/كأف كاف عنده ثبلث بنات لبوف,بعض كاحد

أم ما  (وُ لَ عَ و جَ )أَ كال يكلف غَته  وئجز فيصَت كاجدان لو في ما فقده منو (َُ)]بتةصيل[
 . (ُُ)أك صعد كأخذ اٞترباف, كأعطى اٞترباف (لَ زَ ن َ الً وَ صْ )أَ بعض الفرض كجده من 

 ألجلو أم (دَ قَ ا ف َ مَ لِ ) (ُِ)بوف أصبلن فدفعهما كنزؿإف شاء جعل بنيت الل  : ففي الرابعة

                                                           
 .  ّّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُٖٓ/ِ,  ركضة الطالبُت  ِّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 ( يف األصل ك )د( " تو٫تو " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ِ

 . ُٕٕص  اإلرشادبشرح  ( اإلسعاد(ّ

 . ِٕٓ /ِإخبلص الناكمينظر: ( (ْ

 ( يف )ب( زيادة  " كأف كاف عنده حقتاف كبنتا لبوف "  .(ٓ

 ( يف )ب( " أيضان ٖتصيلهما " .(ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " اٞترباف " .(ٕ

 . ّّْ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٖ

 / أ ( من النسخة )د( . ُٗٗ( هناية )(ٗ

 ل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األص(َُ

 . َُٔ/ ِ, ركضة الطالبُت  ُّْ/ٓ, اَّموع  ّٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 ( يف )ب( " كبدؿ " .(ُِ
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 دَ عِ صَ و أَ ) جربانات كىو ثبلث (انَ برَ الجُ )معهما  (ىطَ عْ أَ وَ ) ٥تاض (ِ)]بنات[ ثبلث (ُ)فأخرج
كال  اٞترباف كىي ثبلث جربانات أم (هُ ذَ خَ أَ )وَ قاؽ ا فقد فأخرج ثبلث حً ألجل م أم( وُ لَ 

 (ٓ)/فدفعهما كنزؿ تُت أصبلن ق  جعل اٟتً  (ْ)]ف شاءإك  (ّ)١تا يأيت,[ع ا ُف اٞتذإعود ٬توز لو الصي 
 إُفأك صعد , زكؿ لبنات ا١تخاضكال ٬توز الني  (ٖ)/مع جربانُت (ٕ)خرجهماأف (ٔ)بوفبنيت الل   إُف

؛ مع ثبلث بنات لبوف كثبلث جربانات ةق  حً كلو دفع , خذ جربانُتأخرجهما ك أ فجذعتُت
 . (ٗ)ةق  بوف مع اٞترباف مقاـ حً ع بنت الل  ر إلقامة الش  

كدفع بنيت لبوف كثبلث , (َُ)كبنيت لبوف كجربانُت ]/أ ِّ[ تُتق  دفع حً  و ٬توز أيضان كقضيتو أن  
يضان أكلو , تُت كأخذ جربانُتق  كحً (ُُ)ات لبوفكدفع ثبلث بن, خذ ثبلث جرباناتأقاؽ ك حً 

 اكإ٪ت  , بنات لبوف كبنت ٥تاض مع جربافكدفع , مع أخذ جرباف قاؽ كجذعةدفع ثبلث حً 
 .(ُِ)١تشقة ٖتصيلو ؛غبط يف ىذه الرابعة بأنواعهاَف يتعُت األ

                                                           
 ( يف )ب( " كأخذ " . (ُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 اؽ لو , أم اٞترباف كىو ثبلث جربانات كال ٬توز النزكؿ لبنات ا١تخاض " .( يف )ب( زيادة ىنا " أك صعد , أم ألجل ما فقد فأخرج ثبلث حق(ّ

 ( يف األصل تقدٔف كتأخَت " كإف شاء ١تا يأيت "  , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ْ

 / ب ( من النسخة )ج( . َِٕ( هناية ) (ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( " بنيت لبوف " .(ٔ

 ( يف )ب( " فأخرجها " .(ٕ

 ب ( من النسخة )ب( ./  ِّْ( هناية ) (ٖ

 . ُّّ/ِ, الغرر البهية  َُٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْْ/ٓ( ينظر : اَّموع (ٗ

 ( يف )ب ( ك )ج( " كما مر " .(َُ

 ( " كدفع ثبلث بنات لبوف " سقطت من )د( .(ُُ

 . ّّْ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُِ
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بنيت ؿ لأف ينز  كلو حينئذو , فيدفع الثبلثة بوف أصبلن اء جعل بنات الل  شإف  :كيف ا٠تامسة
كال يصعد إُف , أخذ جربانُتكي (ُ)ُف حقتُتإيصعد  كأف, ا١تخاض فيدفعهما مع جربانُت

 ءستغنااالطي مع ١تا فيو من تكثَت اٞترباف بالتخ؛ (ِ)"اٟتاكم"١تا يو٫تو كبلـ  ان خبلف, عاٞتذا 
ؿ كال ينز , جربانات(ْ)ُف اٞتذاع فأخذىا كأربعإد قاؽ أصبلن كصعف شاء جعل اٟتً إك , (ّ)عنو

خراجهما مع جذعتُت كيأخذ إفلو  تاف مثبلن ق  ف كاف عنده حً إف ا١تخاض ١تا مر, (ٓ)ُف بناتإ
 .(ٕ)وف أصبلن كيعطي ٜتس بنات ٥تاض كٜتس جرباناتبلجعل بنات ال   (ٔ)كلو, جربانُت

بفتح أكلو ككسره مع سكوف ثانيو  - (ٖ)(وِ تِ يرَ خِ بِ )  صعود ا١تالك كنزكلو ا تقرر أف  ٦ت   مى لً كعي 
١تا كىم فيو  ان خبلف, اعطاهسواءن أخذ اٞترباف أك , اعيالس   ال ٬تربه -كبكسر ففتح ,

 عليو. ثلو كِف احملجور, كمً إليواألمر  ضى ففوٍّ  عليو ٗتفيفان  ]/ب ِْ[ عارً ما شي ألهن   ؛فنٍّ ا١تص

 فاعي اٞترباف عدـ الس  إف, دعو زكؿ كا١تالك الصي اعي الني لو طلب الس  : (ٗ)كقوؿ ا١تاكردم

                                                           
 ( " كأف يصعد إُف حقتُت " سقطت من )ج( .(ُ

 . َِٖ( اٟتاكم  ص(ِ

 . ّّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فأخرجهما كأخذ أربع " .(ْ

 ( يف )ب( " كال ينزؿ لبنات " .(ٓ

 ( يف )ج( " كإف " .(ٔ

 . ّّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٕ

 . ّٓ/ّ, هناية احملتاج  َْٔ/ٓ, اَّموع  ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٔ/ٓ فتح العزيزينظر :  ( ينظر :(ٖ

ف إمامان ( ا١تاكردم : علي بن ٤تمد بن حبيب القاضي , أبو اٟتسن ا١تاكردم , كلد سنة أربع كستُت كثبلٙتائة , من أصةاب الوجوه يف ا١تذىب ,  كا(ٗ

رم كالشيخ أيب حامد اإلسفرايٍت , توُف القضاء بببلد كثَتة , كلو مصنفات كثَتة منها : اٟتاكم الكبَت كاألحكاـ جليبلن رفيع الشأف , تفقو على الصيم

, طبقات  ِٕٔ/ٓ, طبقات الشافعية الكربل  ِِٖ/ّ: كفيات األعياف . ينظرق(َْٓ)مات سنة ٜتسُت كأربعمائة  السلطانية كأدب الدين كالدنيا ,

 . َِّ/ُالشافعية البن قاضي شهبة 
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ماـ يصرؼ اإل ف  أل؛ ا٠تَتة للمالك مطلقان  ةيح أف  كالص  , ضعيف. (ُ)فالوجهاف فا٠تَتة لو كإال  
 فمن ماؿ ا١تستةقُت. دى قً ف في إف, من بيت ا١تاؿ اٞترباف

 كسبعُت فقد٫تا نتا لبوف لستو ف لزمو بأك,عود كا٢تبوطاٞتمع بُت الصي  (ِ)جواز ركشيي كْتث الز  
أف  ةفادإك , أجيب ا١تمتنع كإال  , اعيف كافقو الس  فلو ذلك إ (ّ)ت ٥تاضكبن ةق  كأراد دفع حً 
 .من زيادتو  (ْ)ا٠تَتة للمالك

 الَ ) الرفق ُّا ٟتصوؿ ا١تقصود كىو؛ دةكاح (ةً جَ رَ دَ ) ا ينزؿ كيصعدو إ٪ت  أن   لم أيضان كعي 
كا١تالك , (ٕ)ليهمالعدـ اٟتاجة إ ة؛إمكاف درجة يف تلك اٞتهمع  (ٔ) (ٓ)/٬ترباهنما (ينِ تَ جَ رَ دَ 

  (هُ دَ قَ ف َ ) (َُ)فقط (رضٍ ي فَ ذِ كَ ) (ٗ)ورةزكؿ يف ىذه الصي عود كالني لو من الصي  (ٖ)فيما تقدـ
كإف شاء نزؿ إُف بنت , لهاحص  فإف شاء , (ُِ)بنت لبوف كليست بإبلو وكاجبكاف  (ُُ)كأف

يف  (ُّ)نورضي اهلل ع كما صح عن أنسو , كأخذ جرباف ةق  , أك صعد إُف حً ٥تاض مع جرباف

                                                           
 . ٖٔ/ّ(  اٟتاكم الكبَت (ُ

 ( " جواز " سقطت من )ج( .(ِ

 ( يف )ج( " كبنت ا١تخاض " .(ّ

 ( يف )ب(ك )د( " أف ا٠تَتة إُف ا١تالك ىنا  " كيف )ج( " أف ا٠تَتة ىنا للمالك " .(ْ

 ( يف )ب( " ٞترباهنما " .(ٓ

 /أ( من النسخة )ب( .ّّْ( هناية )(ٔ

 ج( , كيف )د( " إليها " .( " إليهما " سقطت من )(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " تقرر" .(ٖ

 ( يف )ج( ك )د( " الصور " .(ٗ

 ( " فقط " سقطت  من )ج( .(َُ

 ( " كأف " سقطت من )د( .(ُُ

 ( " كليست بإبلو " سقطت من )ج( . (ُِ

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ
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لثبوتو  ؛اٞترباف ما عدؿ عنو أـ العدؿ إليو مع ] /أ ِٓ] ساكل ماأ سواءن  ,(ُ)خربه السابق
 .(ِ)صبالن  

كلها كما ْتثو  كقع بعضها زكاة ال  بوفبنت الل   كإذا صعد من بنت ا١تخاض مثبلن إُف
كاة فيها فيكوف قدر الز  , فيها قد أخذ اٞترباف يف مقابلتهان زيادة الس   بأف   لوكعل   ركشيي الز  

 . (ْ)عشر يف مقابلو اٞترباف (ّ)كيكوف أحد, كعشرين جزءن من ستة كثبلثُت جزءن  ٜتسة

 (ترَ ذ  عَ ت َ  نْ إ ال  إِ )  جرباناتُت ّتربانُت كثبلث بثبلث يصعد أك ينزؿ درجت (ٓ)/كال ٬توز أف
بنت  إال   ةق  اٟتً كأف َف ٬تد من كجبت عليو , (ٕ)فقط ةيف جهة ا١تخرج (ٔ)القر ىالدرجة 

حيث أراد  جذعة (ٗ)] ال  إ[ بوفل  زكؿ, أك من كجبت عليو بنت الحيث أراد الن   (ٖ)٥تاض
 . عن زيادة اٞترباف بدفع الواجب من القر ى ءستغنا؛ لبلٓتبلؼ ما لو كجدت, عودالصي 

اض مع بنت ٥ت بوفة كبنت الل  ق  لو أف يعطي بدؿ اٞتذعة عند فقدىا كفقد اٟتً  لم أف  فعي 
اٞتذعة كيأخذ  ةق  بوف كاٟتً كبدؿ بنت ا١تخاض عند فقدىا كفقد بنت الل  , ثبلث جربانات
فلو  كاحد (انٍ برَ جُ بِ )فيما إذا صعد بدرجتُت  ((َُ)كٌ الِ مَ  عَ نِ قَ )إف  إال   (وأَ ), ثبلث جربانات

                                                           
 من ىذا البةث . ُُْينظر: ص( (ُ

 يف )ب( " يف النص " .( (ِ

 ( يف )ب( إحدل عشر " .(ّ

 . ّٓ/ّ, هناية احملتاج  ّْْ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ْ

 /ب( من النسخة )د( .ُٗٗ( هناية )(ٓ

 ( يف )د( " الدرجة اليت يف جهة ا١تخرجة فقط " .(ٔ

 . ّٓ/ّتاج , هناية احمل َْٕ/ٓ, اَّموع  ُّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٕٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٕ

 ( يف )ب( " ال بنت ا١تخاض " .(ٖ

 ( يف األصل " ال جذعة " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ج( " ا١تالك " .(َُ
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و ألن  ؛ هاالقر ى يف جهت مع القدرة على ]/ب ِٔ[ ج الثانية منهماخًر صعود درجتُت ليي  حينئذو 
 .(ِ()ُ)زاد ا١تستةقُت خَتان 

ككذا أربع بثبلث جربانات كما , ّتربانُت كىو ظاىر (ْ)/ثبلث درجات (ّ)لو صعود كقضيتو أف  
 .ةني  لو لزمو بنت ٥تاض فصعد إُف الث  

ة ككجد ق  كأف لزمتو بنت لبوف فلم ٬تدىا كال حً ة  انت القر ى يف غَت جهة ا١تخرجأما لو ك
لو إخراج جذعة مع أخذ جربانُت كما  (ٓ)بل, خراجها مع جربافإيتعُت عليو  فبلبنت ٥تاض 

ف كانت بنت ا١تخاض كإ ألف   ؛(ٖ)كأصلو (ٕ)فو٫تو كبلـ ا١تصنٍّ ي١تا  ان خبلف, (ٔ)"اَّموع"يف 
ف موافق أف ظاىر كبلـ ا١تصنٍّ : ارحكقوؿ الش  , بوف ليست يف جهة اٞتذعةقرب إُف بنت الل  أ

بوف كبنات الل   اؽقالفاقد للةً  أف   ف أيضان فهم كبلـ ا١تصنٍّ يي   (َُ)/كرٔتا, رفيو نظ. (ٗ)لذلك
ع كيأخذ عشر بوف أصبلن كيصعد إُف اٞتذا لو أف ٬تعل بنات الل   د اجتماع فرضُتعن

                                                           
 ( يف )د( " جربان " .(ُ

 . َْٖ/ٓ, اَّموع  ُّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٖٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ِ

 ( يف )د( " الصعود " .(ّ

 ( من النسخة )ج( ./أَِٖ( هناية )(ْ

 ( يف )د( " بل ٬توز لو " .(ٓ

 . َْٖ/ٓ( اَّموع (ٔ

 . ِٔٓ/ِينظر: إخبلص الناكم ( (ٕ

 . َِٗاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٖ

 َف أجد بداية كتاب الزكاة من ٥تطوط شرح اٞتوجرم .( (ٗ

 /ب( من النسخة )ب( .ّّْ( هناية )(َُ
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كليس  , ٙتآف جربانات بنات ا١تخاض كيعطى إُفقاؽ أصبلن كينزؿ كأف ٬تعل اٟتً , جربانات
 .(ُ)كذلك كما مر

 أك غَته من مرضو  (يبٌ عَ  لوِ بِ إبِ  نْ مَ )أعلى   (ّ)سنو  إُف ربافاٞتي  ألجل أم ((ٕ)وُ لَ  دُ عَ صيَ  الَ وَ )
 كىو فوؽ ]/إِٔ [يمُتلفاكت بُت الس  رباف الت  كاٞتي  ها معيببكاج ف  أل ؛فيها كفقد الواجبى 

 .(ٕ)منهم ستفادةي اال (ٔ)]ال[ا١تستةقُت  إفادةكاة الز   , كمقصودي (ٓ)بُتً يا١تعً بُت  (ْ)فاكتالت  

و تكقضي, رأل مصلةة يف ذلك جاز اعي لوالس   أف   (ٖ)ماـكبلـ اإلسنوم من  خذ اإلأنعم 
 ما "يصعدػػػػ"ب (ُُ)كخرج .(َُ) (ٗ)ستظهراك , اٞترباف ُف سليمة مع أخذإجواز العدكؿ  ليلعالت  

يصعد  (الَ وَ ) (ُِ)ربافيادة كما لو صعد بدكف جي عو بالزٍّ لترب ؛ فيجوز ربافاٞتي  ءعطاإلو نزؿ مع 
كيأخذ  (ونٍ بُ لَ  تِ نْ )بِ  ف يدفعأب ( ونٍ بُ لَ  ابنُ  وُ لَ وَ )  عليو ةفقد بنت ا١تخاض الواجب (نْ مَ )لو 

                                                           
 أقرب إُف بنت اللبوف ليست يف جهة اٞتذعة " . ( يف )ب( زيادة " ألف بنت ا١تخاض كإف كانت(ُ

 ( " لو " سقطت من )ج( .(ِ

 ( " إُف سن " سقطت من )ب( كفيها " من " .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " للتفاكت " .(ْ

 ( يف )ج( " ا١تعيبُت بو " .(ٓ

 ( يف األصل " ألف " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٔ/ٓ فتح العزيز, ُِٖ/ّ, البياف  ٗٗ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٕ

ائة , تفقو على كالده ( اإلماـ: عبدا١تلك بن عبداهلل بن يوسف اٞتويٍت , إماـ اٟترمُت , أبو ا١تعاِف اٞتويٍت , الفقيو الشافعي , كلد سنة تسع عشرة كأربعم(ٖ

 ,توُف تدريس النظامية , ك جاكر ٔتكة أربع سنيُت , من مصنفاتو : هناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب , يف صباه , كأخذ األصوؿ على أيب القاسم اإلسفراييٍت

 ُٓٔ/ٓ, طبقات الشافعية الكربل  ُٕٔ/ّ. ينظر :  كفيات األعياف  ق(ْٖٕ)كغياث األمم , كالربىاف يف أصوؿ الفقو , تويف سنة ٙتاف كسبعوف كأربعمائة

 .ِٓٓ/ُشهبة  , طبقات الشافعية البن قاضي

 ( يف )ب( " كاستظهره " .(ٗ

 . ٗٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْْ/ُ( أسٌت ا١تطالب (َُ

 ( يف )ب( " كٮترج " .(ُُ

 . ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٔ/ٓ فتح العزيز, ُِٖ/ّ, البياف  ٗٗ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُِ
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ببل  (ِ)رضي اهلل عنو نسو أخالفتو خرب ١تك , بوفخراج ابن الل  إب عنو (ُ)الستغنائوً ؛ جربانان 
فلم  (ْ)]لبوف[ بنت موي ال ٬توز ١تن لزً  ككذا, (ّ)ٓتبلؼ ما لو صعدىا ببل جرباف, مصلةة

و على خبلؼ رباف مع أن  اٞتي  ف  أل؛ ةق  ف َف يكن عنده حً إك  ربافمع جي  خراج ابن لبوفو , إ٬تدىا
 .(ٕ) (ٔ)ناث فبل يتجاكزىااإل (ٓ)د معهً ا عي ٪ت  إالقياس 

ا اف عم  يما ٬تز هن  أل ؛ودىا لبنيت لبوفو كلو مع كج متوي لزً  ةو ق  حً أك  (ةٍ عَ ذَ جَ  نْ مِ )ؿ أف ينزً  (ازَ جَ وَ )
قتُت  كٟتً , لبوفو  كبنتي  (ٗ)ةو ق  ٟتً  كلو مع كجودىا أيضان  ةو من جذع (ٖ)ك, ها أكُففيف بلوإزاد على 

منها  ني سألكوهنا ؛ كلو مع طلب اٞترباف (ةٍ ي  نِ ثَ )لِ بلو إذا فقدىا يف إكأف يصعد منها , ذلكك
, (ُّ)افعيللر   تبعان   (ُِ)"ماٟتاك "١تا يف ان بلفخً , (ُُ)"الركضة"ك (َُ)"ا١تنهاج"عاـ كما صةةو يف ب
عنها كاة سناف الز  أ انتفاءال يلـز من  إذ ؛نلزيادة السٍّ كاة الز   ة من أسناف تكن الثني  ف َفإك 

 إ ربافعدد اٞتي يت ا َف٪ت  إك ,نيابتها انتفاءصالة بطريق األ
ي
ارع الش   ف  أل؛ ةخرج فوؽ الثني  ذا كاف ا١ت

                                                           
 ( يف )ب( " باالستغناء بو " .(ُ

 ( ك )ج( ك )د( .( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب(ِ

 . َِْ/ٓ, اَّموع  ُْٔ/ِ, ركضة الطالبُت  َّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 ( " لبوف " سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( " من " .(ٓ

 ( يف )ب( " يتجاكز " .(ٔ

 . ّْٓ/ُ( أسٌت ا١تطالب (ٕ

 ب( ك )ج( .( " الواك " سقطت من )(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( " كٟتقة " .(ٗ

 . ٓٔ/ُ منهاج الطالبُت(  (َُ

 . ُِٔ/ِ( ركضة الطالبُت (ُُ

 . َِٗ( اٟتاكم الصغَت ص(ُِ

 . ُٗاحملرر صينظر: ( (ُّ
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 كى كلو ملى , (ُ)٪توىا ىاىما فوقها تن ف  كأل, فوقهاما ة دكف ضةي  كما يف األي عتربىا يف اٞتملة  أ
 . أيتيفس, منها بدؿ اٞتذعة عند فقدىا ةكستُت بنت ٥تاض فأخرج كاحد لحدإ

أك , تافأك ماعزتُت لكل سن, لكل سنة تُتيناض (ينِ اتَ شَ )لواحدة يكوف ا (ةِ جَ رَ الد   رُ ب ْ جَ وَ )
رعية راىم الش  كىي ا١تراد بالد   اإلسبلميةة ا٠تالصة قرى ن  من ال (ماً رىَ دِ  ينَ شرِ أو عِ ) كماعزة انيةض

 كقلنا ّتواز أك غلبت ا١تغشوشة, ٬تدىا ف َفإو كغَته أن   يي عً ذرى نعم ْتث األ, (ِ)قتطلً حيث أي 
 .(ّ)ة قدر الواجبقرى منها ما يكوف فيو من الن   أهأجز , التعامل ُّا

 أنسو  لظاىر خرب؛ (ْ)اعيكالس  أمن ا١تالك  (طٍ عْ مُ  ةِ رَ يخِ )بِ  راىم منوطه اتُت كالد  مر يف الش  ألكا
 .رضي اهلل عنو الذم يف البخارم كغَته

و مصلةة ن  أل؛ (ٔ)"عادساإل"١تا يف ان بلفخً , (ٓ)ا١تعتمدعلى رباف من بيت ا١تاؿ اٞتي  ؼي كمصرً 
ـي للمستةقُت كاإل ٢تم  العمل با١تصلةةاعي كعلى الس  , ف تعذر فمن ما٢تمإف, عليهم ره ناظً  ما

 ه.خذأك  و دفعيف

ُف بنت إ ةق  ؿ من اٟتً فلمن نز  (ةٍ جَ رَ ي دَ فِ  ينِ وعَ نَ بِ  الَ )بنوعُت يف درجتُت  رى بػي ف ٬تى أك١تعطيو 
بلؼ ًٓت , خرلكعشرين عن األ حدل الدرجتُتإ أف يدفع شاتُت عن اما١تخاض لفقد ما بينه

 (لَ بِ قَ  كٍ الِ مَ لِ  ال  إِ ) (ٕ)رة دراىمكعش و ال ٬توز معو أخذ شاةن ن  إف بوفالل   ُف بنتً إمنها زكؿ الني 

                                                           
 . ُّْ/ِ: الغرر البهية ( ينظر(ُ

 . ّٓ – ِٓ/ّتاج , هناية احمل ُُٔ/ِ, ركضة الطالُت  ُّٔ-ّٓٗ/ٓ فتح العزيز,  ٖٓ/ّ( ينظر: اٟتاكم  الكبَت (ِ

 .ّْْ/ُ( ينظر:  أسٌت ا١تطالب (ّ

 . ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٔ-ُّٔ/ٓ فتح العزيز,  ٕٖ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ْ

 . َْٓ/ٓ, اَّموع  ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٔ/ٓ فتح العزيز,  ُّٖ/ّ( ينظر : البياف (ٓ

 .  ُِٖص بشرح اإلرشاد ( اإلسعاد(ٔ

 . ْٓ/ّ, هناية احملتاج  َْٗ/ٓ, اَّموع  ُّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٗٔ/ٓ العزيز فتح( ينظر : (ٕ
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متنع اف على غَتهً  ره و ناظً ن  إفاعي بلؼ الس  ًٓت , وسقاطإرباف حقو فلو اٞتي  ف  أل؛ ذلك كرضي
 ف  إف, راىماة كالد  الش   بُت (ِ)ربخيَت يف ا٠تكما دؿ عليو الت   (ُ)]فيو[ جربعل ما ال عليو ف

ٜتسة  (ْ)مطعً ارة أف تي متنع يف الكف  ا كمن مث   ,ثالث يف اٞتربى  (ّ)بُت أمرين ينايف خيَتالت  
 .(ٔ)ٜتسة (ٓ)وكتكس

 ,(ٖ)كاملة  (ةٍ نَ و سَ ذُ )كىو  (يعٌ بِ تَ  ةً رَ قَ ب َ  ينَ ثِ الَ ثَ  ل  ي كُ فِ ) بتجف (ٕ)صاب البقر ثبلثوفنً  كأكؿي 
)عى يتبو ن  أل؛ تبيعان ى سم  يي 

؛ و تبيعة بل أكُفعن ئكٕتز , (ُِ)ذنوأي  (ُُ)قرنو يتبعي  ف  كقيل أل, (َُ)موً أي  (ٗ
 (ينِ تَ نَ سَ  (5ٔ)اتُ ذَ ) كىي, (ُْ)ةى ثني  سم  كتي  (ةٌ ن  سِ مُ ) كل أربعُت بقرة(يفِ )وَ  (ُّ)نوثةلؤل

 

                                                           
 ( " فيو " سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )ب( " اٞترب " .(ِ

 ( يف )ب( " ما يف " , كيف )د( " تنايف " .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يطعم "  .(ْ

 و "  , كيف )د( " كيكسوه " .( يف )ب( ك )ج( " كيكس(ٓ

 . ْٓ/ّ, هناية احملتاج  َْٗ/ٓ, اَّموع  ُّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٗٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٔ

 ( يف )ب( " ثبلثُت "  .(ٕ

 . ُِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٔ/ٓ فتح العزيز,  ُٖٗ/ّ, البياف  َُٖ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت(ٖ

 . ( يف )ب( ك )ج( " يتبع " (ٗ

 . َُٔ/ُبيو ن, ٖترير الفاظ الت َُُٗ/ّ( ينظر : الصةاح (َُ

 ( يف )د( " تبيع " .(ُُ

 . ّّٔ/ُ( قاؿ ابن فارس : قالو بعض الفقهاء , كىذا من طريق الفتيا , ال من قياس اللغة . ينظر : مقاييس اللغة (ُِ

 . َٕ/ِ, مغٍت احملتاج  َّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٔ/ٓ( ينظر : اَّموع (ُّ

 ( " كتسمى ثنية " سقطت من )ب( ك )ج( .(ُْ

 ( يف )ج( " ذك " .(ُٓ
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رضي اهلل  (ِ)كذلك ١تا صح عن معاذ, أسناهنا ]/بَّ [لتكامل يت بذلكٝتيٍّ  (ُ)كاملتُت
ففي  (اذَ كَ ىَ وَ ) .(ْ)((اليمن إُف ا بعثوػػ  م أمره بذلك ١ت عليو كسل  ى اهللب صل  الن   أف  )):  (ّ)عنو
 كأ اتن  سً مي   (ٓ)ث/ثبل فيها (ونَ رُ شْ عِ وَ  ةٌ ئَ مِ )فَ  مث ٮتتلف الواجب بكل عشر تبيعاف تُتس

ىنا   (ٖ)]ليس[, لكن (ٕ)السابقة ةا٠تمس (ٔ)يف أحوا٢تا (يرٍ عِ ي بَ تَ ئ َ امِ )كَ كحكمها  ةو عتبً أ ةي أربع
فبل لثبوتو فيها على خبلؼ القياس , بل٥تتص باإل ون  إل ؛فرباالغنم صعود كال نزكؿ ًّتي زكاة ك

متناع ا (ُُ)كمن ُف غَتهإن جنسها م (َُ)نتقاؿاالزكاهتا  ابتداءيف  دى هً و عي ن  كأل, (ٗ)يتجاكزىا
 أخذان  ,أتبعةة كثبلثة ن  سً ال مي , ة كنصفن  سً ُت كمي بيعتخراج إفيمتنع ىنا  ,مطلقان  (ُِ)التشقيص

  ئز كٕت. ا مر ٦ت  
ي
عن اف ما ٬تزيهن  أل؛ ربعُت كا٠تمسُتيف األالتبيعاف ك , الثبلثُتة يف ن  سً ا١ت

                                                           
 .َّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٔ/ٓ, اَّموع  ُُٔ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ُ

اـ الفقهاء إم ( معاذ بن جبل ا٠تزرجي األنصارم , أبو عبدالرٛتن , صةايب جليل ,  أسلم كىو ابن ٙتآف عشرة سنة , شهد العقبة كبدران كا١تشاىد كلها,(ِ

ة . ينظر : معرفة , بعثو النب صلى اهلل عليو كسلم عامبل إُف اليمن , مات شهيدا يف الطاعوف بالشاـ  يف خبلفة عمر بن ا٠تطاب كىو ابن ٙتاف كثبلثُت سن

 . ُْٖ/ْ, أسد الغابة  َُِْ/ّ, اإلستيعاب  ُِّْ/ٓالصةابة اليب نعيم 

 ك )د( . ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج((ّ

( , كأخرجو أبو داكد يف سننو , كتاب الزكاة , باب يف زكاة السائمة َُّٖ) ٕٔٓ/ُابن ماجو يف سننو , كتاب الزكاة , باب صدقة البقر ( أخرجو (ْ

السنن الصغرل ,   ( كقاؿ : حديث حسن , كالنسائي يفِّٔ) ُّ/ِ( , كالًتمذم يف جامعو , كتاب الزكاة , باب ما جاء يف زكاة البقر ُٕٔٓ) َُُ/ِ

كقاؿ الزيلعي يف نصب الراية ( اسناده متصل صةيح ثابت , ِٕٓ/ِ( . قاؿ ابن عبد الرب يف التمهيد )َِْٓ) ِٓ/ٓكتاب الزكاة , باب زكاة البقر 

 ( .ِٕٗ/ٓ( ركاه بعضهم مرسبلن , كىذا أصح , كصةةو األلبآف يف صةيح سنن أيب داكد ) ّْٔ/ِ)

 سخة )ب( ./ب( من النّْْ( هناية )(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أحوا٢تما " . .(ٔ

 من ىذا البةث . ُُٔص :( ينظر(ٕ

 ( " ليس " سقطت من األصل , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ُّٓ/ِ, الغرر البهية  َْٗ/ٓ, اَّموع  ّٗٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٗ

 ( يف )ب( " اإلبتداؿ " .(َُ

 ( يف )ب( " كىو " .(ُُ

 يف )ج( " التبعيض " .( (ُِ
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ما مع نقصهما هن  أل؛ فٓتبلؼ بنيت ٥تاض عن بنت لبو  ,كُفدكهنما باأل (ِ)ما فعن  (ُ)ستُت
 .(ّ)فرض نصاب اتعنها ليس سنان 

 ينَ شرِ ى وعِ حدَ إِ و  ةٍ ئَ اي مَ وفِ , اةٌ شَ : اةً شَ  ينَ عِ ربَ ي أَ )فِ  (ٓ)جبفت (ْ)كأكؿ نصاب الغنم أربعوف
 م  )ثُ منها  (عٌ ربَ أَ  ةٍ ئَ امَ  عِ ي أربَ )وفِ  هايمن الشٍّ  (ثٌ اَل ثَ  :ةٍ دَ احِ وَ وَ  ينِ تَ ئ َ اي موفِ  ,انِ اتَ شَ : (6)اةً شَ 
ة ني  كمن ا١تعز شاة ث ,سنة٢تا  ]/أُّ[ كىي ما جذعة منو (اةٌ )شَ ف أمن الض   (ةٍ ئَ ام ل  ي كُ فِ 

 .(ٕ)ركً ع ما ذي يكذلك للخرب الصةيح ّتم؛ فنتاو كىي ما ٢تا سمن

 حذفوً و يلـز من أن   (ٖ)مندفعان ١تا كرد على أصلو ؛ زيادتو من "ة أربع ئاكيف أربع م: "كقولو
 .(ٗ)ةئاذلك اشًتاط الواحدة مع كل م

عن أربعُت ك  ,ة من ا١تعزثني   انيةج عن أربعُت ضخًر فيي , كعكسو ف معزان أج عن ضًر كلو أف ٮتي 
)]اٞتنس[ ٖتادإل؛ فأماعزة جذعة من الض  

 ,(ُِ)اكيهما قيمةستذلك  اءإجز  (ُُ)نعم شرط ,(َُ

                                                           
 ( يف )ب( " الهنما ٬تزياف عن ما فوقها " , كيف )ج( " ألهنا عن ستُت " .(ُ

 ( يف )د( " ففيهما " .(ِ

 . ُٕ/ِ, مغٍت احملتاج  ُْٔ/ٓ( ينظر : اَّموع (ّ

 ( يف )ج( " األربعوف " .(ْ

 (يف )ب( " فيجب " .(ٓ

 ( " شاة " سقطت من )ج( .(ٔ

 ا البةث .من ىذ ُُْينظر: ص( (ٕ

 ( " من " سقطت من )ب( .(ٖ

 . َُِاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٗ

 ( يف األصل " اٟتسن " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك)د( .(َُ

 ( يف )ب( " يشًتط " .(ُُ

 . ُٕ/ِ, مغٍت احملتاج   ُّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْْ/ٓ, اَّموع  ُٖٔ/ِ( ينظر : ركضة الطالبُت (ُِ
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, بلمن اإل (ِ)كمهرية (ُ)رحبيةأبرعاية القيمة ك إال   عن نوعو  نوعه  زئ٬تعم ال ككذا سائر أنواع الن  
 .لنوع عنده أـ اختلفٖتد اأ سواءن , من البقر (ْ)كجواميس (ّ)كعراب

 ُتغويلكن ا١تشهور عند اللي  - كاهناسإك  بفتح القاؼ - كقصان  ىيسم   ُتصابكما بُت النٍّ 
ما  ة كعشركفبل تسعإلأكقاص ا (ٕ)ن/ما يتصور م ربأكك , (ٔ)الثآف كعند الفقهاء ,(ٓ)كؿاأل

ما بُت أربعُت  ةعشر  كيف البقر تسع, كعشرين (ٗ)]لحدإك  [(ٖ)ةئاحدل كتسعُت كمإبُت 
 ذُ ؤخَ يُ وَ ). (ُُ)ربعمائةتُت ككاحدة كأئاما بُت م كتسعوف (َُ)ة كٙتافئاالغنم مكيف , كستُت

 (ُٓ)كلف صةيةةيي  ]/بِّ[فبل (ُْ)مراض أك (ُّ)ةكلها معيب  عموي نً  (ُِ)ن٦ت   (يضٌ رِ مَ وَ  يبٌ عِ مَ 

                                                           
 ( يف )ب( " رحبية " .(ُ

  . ُْْ( سيأيت الكبلـ عليها يف ص(ِ

 . ََْ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  َُُ/ُ: منسوبة إُف العرب , كىي من البقر نوع حساف كرائم جرد ملس  . ينظر : الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي ( العراب(ّ

 . َُٖ/ُ,  ا١تصباح ا١تنَت  ّْ/ٔ, لساف العرب  ُٓٗ/ّ: نوع من البقر , دخيل , فارسي معرب . ينظر : الصةاح  ( اٞتواميس(ْ

 . َُْ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو  ُِّ/ٔ, مقاييس اللغة  َُُٔ/ّ( ينظر : الصةاح (ٓ

 . ِّٗ/ٓ, اَّموع  ُّٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّْ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٔ

 /ب ( من النسخة )د( .ََِ( هناية )(ٕ

 ( يف )ب( تكررت كلمة " مائة مائة " .(ٖ

 صل " ككاحد " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف األ(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( " كٙتانية " .(َُ

 . ُّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّْٗ/ٓ( ينظر : اَّموع (ُُ

 ( يف )ج( " من " .(ُِ

 ( يف )ج( " معيبان " .(ُّ

 ( يف )ب( " مريضة " , كيف )ج( " كمراضيان " , كيف )د( " مراضان " .(ُْ

 . ُٓٔ_ُْٔ/ ِ, ركضة الطالببُت  ِّٕ,ّٗٔ/ٓ فتح العزيز,  ٖٗ/ّ, اٟتاكم الكبَت  ٕ/ِ( ينظر : األـ (ُٓ
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فلو , ُتبُت اٟتقٍّ  ٚتعان  (ِ)طان ا١تريض متوسٍّ  (ُ)كا١تعيب أ كيكوف ذلك, با١تالك ان ضرار إفيو  ف  أًل 
من أجود ا١تاؿ كالثانية  (ٓ)احدا٫تإا ٥تاض بنت (ْ)فيها ةمعيب ان بعَت  (ّ)/ملك ٜتسان كعشرين

ما بوف كقاؽ كبنات الل  غبط يف اٟتً خراج األإكفارؽ , (ٕ)الوسط األهن  ؛ ج الثانيةخر أ (ٔ)دكهنا
, (َُ)فرادهأ تف اختلفإبشئ كاحد ك  (ٗ)قل  شئيُت كىنا تع (ٖ)حدأق بل  تع مث  الوجوب  بأف  , مر

يف الكبلـ ىنا  (ُْ)ك,منو (ُّ)عليو ال نقص صه منصو  صله أ (ُِ)مث  منهما  كاحدو  لى كي  (ُُ)كبأف  
 . األردأي أك  جودي صل ما ىو األى األ

 قسيطقؤف عند الت  الت   (ُٔ)ا/كاة يدخلهالز   ف  أل؛ (ُٓ)ةضةي  ر يف البيع ال األي العيب ىنا ما أث  ك 

 
                                                           

 ( يف )ج( " ك" .(ُ

 . ُِْ/ٓ,  اَّموع  ِّٕ/ٓ فتح العزيز,  ُُِ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ِ

 /أ ( من النسخة )ب( .ّْٓ( هناية )(ّ

 ( يف )ج( " ففيها " .(ْ

 " أحد٫تا " . ( يف )ب( ك)د( " إحديهما " , كيف )ج((ٓ

 ( يف )ب( " دكهنما " .(ٔ

 . ّْٔ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِْ/ٓ, اَّموع  ُٔٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٕ-ِّٕ/ٓ فتح العزيز(. ينظر : (ٕ

 ( يف )ج( " بإحدل " .(ٖ

 ( " تعلق " غَت موجودة يف )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ب( " اختلفتا فرادة " .(َُ

 يف )ب( , كتبت ىكذا " كثار " .( " بأف  " غَت كاضةة (ُُ

 ( " مث " سقطت من )ج( . (ُِ

 ( يف )ج( " ال يضمن " .(ُّ

 ( يف )ج( " أك " .(ُْ

 .ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب َِْ/  ٓ, اَّموع  ُٓٔ-ُْٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٕ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُٓ

 / أ ( من النسخة )ج( . َِٗ( هناية )(ُٔ
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يف  ةضةي  ألي كا ا يفًتؽ عيب البيع٪ت  إك : ماـقاؿ اإل, (ِ)ل با١تاليةما ٮتيً  ال  إ (ُ)يعترب فيو فبل
 .كمثلهما اٟتامل على ما يأيت مث  , (ٔ)ا١تالية صنقً ال يي  (ٓ)]همبيع[ فإف   (ْ)قاءكا٠تر  (ّ)اءقر الش  

كقد يستبعد , ض فيور ال ف كانت يف سنٍّ  (ٖ)فأب كلها كذلك  عموي نً  (ٕ)ن٦ت   (يرٌ غِ صَ ) ؤخذي (وَ )
مهات أف ٘توت األكيتصور باء, ز جتبلغ حد اإل (ٗ)هدكبع كاة اٟتوؿمن شرط الز   فإف  ؛ تصويره
 /أ ّّ [ حوؿ(َُ)٢تا من صغار ا١تعز كمت   ملك نصابان  كأ ,صغار تاجحو٢تا كالن   كقد مت  

, كعشرين ل فوؽ ا١تأخوذ من ٜتسو فصي ان كثبلثُت بعَت  ا١تأخوذ من ستو أف يكوف  (ُُ)كالبد  ]
 .(ُِ)كعلى ىذا القياس, كثبلثُت كأربعُت فوؽ ا١تأخوذ من ستو  كمن ستو 

 ٬تزئفبل  خرج عنها شاةن أة صغار بعر أ  (ُّ)خمسةً كك , ف كاف من اٞتنسإغَت الص   ٬تزئ ا٪ت  إك 
 .(ُْ)"الكفاية"كما يف , باريف الكٍّ  ئ٬تز ما  ال  إ

                                                           
 فيها " .( يف )ب( ك )ج( ك )د( " (ُ

 ( يف )د( زيادة " كمثلهما اٟتامل " .(ِ

 . ٕٖٗ/ُ, القاموس احمليط  ّٖ/ُ(  الشرقاء : ىي مشقوقة األذف أك األذنُت  . ينظر : الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي (ّ

 . ٕٖٗ/ ُ, القاموس احمليط  ُْٖٔ/ْ( ا٠ترقاء : ىي اليت يف أذهنا خرؽ . ينظر : الصةاح (ْ

 عينهما " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف األصل "(ٓ

 . ُِٔ/ ّهناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب  ينظر: ( (ٔ

 ب( ك )ج( " من " .َ\( يف (ٕ

 ( يف )د( " فإف " .(ٖ

 ( يف )ب( " كمدة " , كيف )ج( " كبيده " .(ٗ

 ( يف )ب( " ٢تا مت ٢تا " .(َُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " نعم يشًتط " .(ُُ

 . ٖٓ/ّ, هناية احملتاج  ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب   ِّْ/ٓ, اَّموع  ِّٖ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ُِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كإال كخمسة "  .(ُّ

 . ٖٓ/ّ, هناية احملتاج  ّٕ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (ُْ
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كبلـ  (ّ)كا١تراد بو كما اقتضاه, (ِ)فرضها منها يؤخذمفركض ف ذا كانت يف سنٍّ إ (ُ)ام  أ
ب َف ٬ت(ٔ)سناف كلوكاة من األكجب يف الز   (ٓ)[ام[ ال ما كجب على ا١تالك (ْ)يخُتالشٍّ 

  موي ف فهً إك , عليو
ي
 كستوف بنت ٥تاض لحدإلو كاف لو  وأن   عليوما كبٌت هكبلمً   ف مننٍّ صا١ت

ثبلث لنزك٢تا عنها ب رباناتالزمو ثبلث جي  كاحدة منها بدؿ اٞتذعة عند فقده (ٕ)خرجأف
 .(ٖ)درجات

ةصيل و الت  يف تكليف ف  ألان؛ ج ذكر خًر فيي  (ٗ)ان لها ذكور ك  وي عمف ٘تةضت نً إ (رٌ كَ ذَ )يؤخذ  (وَ )
 من ستو  ؤخذيو , لكن  ربافع اٞتي ًر شي  (َُ)كلذا, خفيفكاة مبنية على الت  كالز  مشقة عليو 

 لو  سلئبل يي ؛ كعشرين بالقسط خذ من ٜتسو ؤ ثر قيمة من ابن لبوف يابن لبوف أك (ُُ)ُتكثبلث
 كعشرين قيمة ا١تأخوذ يف ٜتسو  , فإذا كاف(ُِ)سبةقؤف كالنٍّ ذلك بالت   عرؼي كيي , صابُتبُت النٍّ 

 

 
                                                           

 ( " أما " سقطت من )ب( .(ُ

 ( " منها " سقطت من )ج( , كيف )ب( " منو " .(ِ

 )د( " ظاىر كبلـ الشيخُت " . ( يف )ب( ك(ّ

 . ُٔٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٕٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 ( " ما " سقطت من األصل , كىي مثبتو من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ب( "  فلو " .(ٔ

 ( يف )ب( ك)ج( " كأخرج " .(ٕ

 ِٕٕ/ُ( ركض الطالب (ٖ

 ( يف )ج( " ذكرانان " .(ٗ

 ( " ك٢تذا  " .( يف )ب( ك )ج( ك )د(َُ

 ( يف األصل " كثبلثوف " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ُٔٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٕٔ/ُ, ا١تهذب  ّٕٔ/ٓ فتح العزيز,  ُِ/ِ( ينظر : األـ (ُِ
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كثبلثُت اثنُت  (ّ) ستةو يفا١تأخوذ  قيمة (ِ)كوفت (ُ)ف/أكجب  ٜتسُت در٫تان  ]/ب  ّْ[ 
 .سو ٜتي  سي ساف كٜتي عُت بنسبة زيادة الست كالثبلثُت على ا٠تمس كالعشرين كىي ٜتي بسك 
َف يكن عنده سليمة  أفب (لٌ امِ كَ  (5)نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ )ات من ا١تذكور  لن اعي كي الس   (ْ)ا يأخذ٪ت  إك 

سبة كال كبَتة بالنٍّ , خذ ا١تعيبةألسبة بالنٍّ من العيب  (ٔ) ]ةليخالك [, ا١تريضة خذبالنسبة أل

َّ زن رن مم ٱُّٱٱ:تعاُف لقولو؛ خذ الذكرسبة ألنثى بالنٍّ أ الك , غَتةخذ الص  أل
 ف  أل ك (ٕ)

عنده من ا١تشقة كما ك١تا يف تكليفو غَت ما , ء ا١تالكركام شي هن  أل؛ ا ملكوا منو٪ت  إ١تستةقُت ا
أك صةيح , عيبمُف سليم ك إ تنوعت أك, كلها كوامل  وي معى ف كانت نػى أب (ال  إِ وَ ). (ٖ)مر

 (لٌ امِ كَ فَ )كالكامل فيها قدر الواجب أك أكثر , ناثإأك ذكور ك , أك كبَت كصغَت, كمريض
يف  كال يؤخذ(( (َُ):رضي اهلل عنو ا صح يف خرب أنسو ١ت ؛(ٗ)غَته ٬تزئكال  ىو الذم يؤخذ

 ,(ُِ)عيب: أم –م أك ض, شهر األ (ُُ)فصحبفتح يف األ -(( كال ذات عوار ةدقة ىرمالص  

 

                                                           
 /ب( من النسخة )ب( .ّْٓ( هناية )(ُ

 ( يف )ب( ك)ج( " يكوف " .(ِ

 . ( يف )ب( " الستة " , كيف )ج( ك )د( " سًت "(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( " أخذ " .(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة  " لو " .(ٓ

 ( يف األصل " كعليو " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د(  .(ٔ

 . َُّسورة التوبة, آية ( (ٕ

 . ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب ِْْ/ ٓ, اَّموع  ُْٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٗٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 . ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٗ/ٓ, اَّموع  ُْٔ/ِ, ركضة الطالبُت  َّٕ/ٓ العزيزفتح ( ينظر : (ٗ

 ( " رضي اهلل عنو " سقطت من )د( .(َُ

 ( " األفصح " سقطت من )ج(  , كيف )ب( " األكضح " . (ُُ

 . ّْٕ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  ُّٖ/ّ, النهاية يف غريب اٟتديث  ُٕٔ/ِ( ينظر : الصةاح (ُِ
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 بأف ,اعيالس   :أم – بتخفيف الصاد -. (ّ)((ؽا١تصدٍّ  ءاشف إ ال  إالغنم  (ِ)تيس (ُ)/كال)) 
 :أم – كقيل بتشديدىا - راجع للكل اءستثنفاال ,ذلك خَت  للمستةقُت (ْ)يرل بأف  

يف صورة ٘تةضها   مثي  , (ٓ)خَتراجع لؤلفهو , بأف ٘تةضت غنمو ذكوران , ا١تالك ]/أ ّٓ[
ا مَ  رِ دْ قَ ب َ ) (ٖ)الكامل هامن (ٕ)]يؤخذ[ نوعهاكيف صورة ت, طلقان مي  (ٔ)كامبلن رض  خذ الفؤ ي كوامل

خذ صةيةة أ بوف صةيةة فقطكسبعُت فيها بنت ل بلو ستان إذا كانت إف ,منو (دَ جِ وُ 
 حىت ٬تب (يطٍ سِ قْ ت َ بِ ) القيمةكيراعى يف ا١تأخوذ , ٫تاخذأك صةيةتاف أ ,ريضبالقسط مع م

أربعوف  :ثالوي مً ؛ (ٗ)ُتبُت اٟتق ُف اٞتميع ٚتعان إكنسبتو ُف قيمة اٞتميع  إف يكوف نسبة قيمتو أ
يلزمو , فمريضة دينارناراف ككل معيبة أك كقيمة كل صةيةة دي نصفها مراض أك معيب ةن شا

كلو كاف , ة أك مريضةصف كذلك قيمة نصف صةيةة كنصف معيبصةيةة بدينار كن
( ُِ)َف يكن(ُُ)فإف, ا كالقيمة ْتا٢تا لزمو صةيةة بدينار كنصف كربعأك معيب (َُ)ربعها مريضان 

من قيمة   جزءن من أربعُت  جزءن ُتلزمو صةيةة بتسعة كثبلث يةة كالقيمة ْتا٢تاصة ال  إ
 ربعكذلك دينار ك , صةيةة (ُّ)], كّتزء من أربعُت جزء من قيمة بة أك مريضةمعي[

                                                           
 /أ( من النسخة )د( .َُِ( هناية  )(ُ

 ( يف )ب( " كال يسن " , كيف )ج( " كال تسن " .(ِ

 ( . ُْٓٓ)ُُٖ/ِأخرجو البخارم , كتاب الزكاة , باب : ال تؤخذ يف الصدقة ىرمة كال ذات عوار كال تيس اال ما شاء ا١تصدؽ   ((ّ

 (  " بأف " سقطت من )ج( , كيف )ب( " أف " .(ْ

 . ُّٔ/ِ, الغرر البهية  ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِّ/ّ( ينظر :  فتح البارم (ٓ

 ( يف )ج( " كوامل " .(ٔ

 ( سقطت من األصل ,  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ج( " للكامل " .(ٖ

 . ُّٔ/ِ, الغرر البهية  ُْٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٕ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٗ

 ( " مراضان " .( يف )ب( " معيبان أك مريضان " , كيف )د(َُ

 ( يف )ب( ك )د( " كإف " .(ُُ

 ( يف )ب( ك)ج( ك )د( زيادة "  فيها " .(ُِ

 ( سقطت من األصل ,  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

031 

, كقيمة ا١تاؿ؛ إذ قيمة ا١تراض تسعة كثبلثوف ديناران  (ُ)/ركاَّموع ربع عش, دينار عشر
 ]/بّٔ[ ,ركً ىا ما ذي شرً فربع عي , ربعوف ديناران أك  حدا (ّ)]ك[كاٞتملة  (ِ)/الصةيةة ديناراف

 صاب ككانت الص  لة النٍّ ـ ٚتي و   قو مىتأن   (ْ)فاٟتاصل
ي
 .(ٓ)شر القيمة كفىبع عي خرجة ر ةيةة ا١ت

 دنانَت ةربعأكقيمة كل صةيةة  ,مراضبل نصفها صةاح كنصفها كلو ملك ثبلثُت من اإل
, ىو ثبلثة دنانَتنصف صةيةة كنصف مريضة ك  صةيةة بقيمة موي لزً , ككل مريضة ديناراف

 .كغَته  (ٖ)مٍّ وً غى عن البػى  (ٕ)كأصلها (ٔ)"الركضة"كذا نقبله يف 

ا١تأخوذ على  (َُ)فيقسط لوقصعلى ا (ٗ)طنبسكاة ال تالز   ح أف  ص  األ لو بأف   عًتاضهماكا
 (ُُ)فبل الواجب بنت ٥تاض موزعة بالقيمة نصفُت ف  أب "اَّموع"يف  ضعفوي  .نٜتس كعشري

 

 

                                                           
 /أ( من النسخة )ب( .ّْٔ( هناية )(ُ

 /ب ( من النسخة )ج( .َِٗ( هناية ) (ِ

 ( يف ٚتيع النسخ " احد " .(ّ

 " . ( يف )ب( ك )ج( " كاٟتاصل(ْ

 .  ٕٓ/ّ, هناية احملتاج  َِْ/ٓ, اَّموع  ُٓٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٕ, ُّٕ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 . ُٓٔ/ِ( ركضة الطالبُت (ٔ

 , ِّٕ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٕ

اكاف إماما جليبل كرعا ن زاىدن فقيهان , تفقو على  : اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد الفر اء , أبو ٤تمد البغوم , الفقيو الشافعي , ا١تلقب ٔتةي السنة ,( البغوم(ٖ

 ق(ُٔٓ)ويف سنة ستة عشر كٜتسمائةالقاضي حسُت بن ٤تمد , لو مؤلفات عديدة منها : التهذيب يف الفقو , كشرح السنة , كمعاَف التنزيل يف التفسَت , ت

 .ُِٖ/ُالشافعية البن قاضي شهبة , طبقات  ٕٓ/ٕ, طبقات الشافعية الكربل  ّْٗ/ُٗ: سَت أعبلـ النببلء . ينظر

 ( يف )ب(  " ال تسقط " .(ٗ

 ( يف )ج(  " فيسقط " .(َُ

 ( يف )ب( " ببل " . (ُُ
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 .(ِ)النسبة السابقةب (ُ)بل ٗتتلف القيمة بالتقديرين كما يعرؼفأم , بالوقص عتبارا

ف كجب إ ال  , إان نثى بالتقسيط ا١تذكور ال ذكر أ أخرج ناثان إبعضها ك  و ذكوران بلإاف بعض كلو ك
ك , أككالتبيع يف البقر, خاضا١تعند فقد بنت  ان ن بعَت كعشري بوف يف ٜتسةو بن لأك صبالن  

 .(ْ)كُفكةق بدؿ ابن لبوف يف األ (ّ)بالقياس

 فوؽ سنً  ت يف سنو ف كانإنعم , بالقسط ا١تذكور خرج كبَتةأ ان ككبار  صغاران ضت كلو تبع  
عود كلو الصي , (ٓ)ن الواجبالسٍّ  ]/أ ّٕ  [ٖتصيلخراج منها بل لو  يكلف اإلَففرضو 

 (عزٍ مَ وَ  نٍ أْ ضَ  نْ مِ )اجتمع فيو  (ٕ)](ابٍ صَ نِ كَ )[ كىذا الذم تقرر, (ٔ)بل كما مريف اإل زكؿكالني 
 ينَ ثِ الَ ثَ  زِ عْ )مَ على  اشتمل نصابو  (يفِ فَ ) مع مراعاة القيمة حد نوعيوأ من رجو ٮتي ن  أيف 

 ةيك ثن  أجذعة  (اةٌ )شَ ٕتب, (ٗ)كماعزة نصفو, دينار انيةكقيمة كل ض (رِ شْ عَ  (ٖ)]نٍ أْ ضَ وَ [
و كى (وُ سُ كْ عَ وَ ) نوي موع ذلك نصف دينار كٙتي ٣تك  (ةٍ نَ يِ ضا عِ بُ رُ وَ  ةٍ زَ اعِ مَ  عِ ا بَ رْ أَ  ةِ ثَ الَ ثَ  ةِ يمَ قِ )بِ 

 ومةٕتب فيو شاة مق  , كرذ عز كالقيمة ما ة كعشر ميناب مشتمل على ثبلثُت ضنصا
 .(َُ)عة أٙتاف ديناربسك٣تموعهما , كربع ماعزة انيةكىو ثبلثة أرباع ض, مرام أم (وِ سِ كْ عَ بِ )

                                                           
 ( يف )ب( " كما تقرر " .(ُ

 . َِْ/ٓ( اَّموع (ِ

 ( يف )ب( " كبالقياس " .(ّ

 . ٕٓ/ّة احملتاج , هناي ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٔٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٕٕ-ّْٕ/ ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( " الواجب " سقطت من )ب( .(ٓ

 . ٖٓ/ّ, هناية احملتاج  ُّٕ/ِ, الغرر البهية  ّْٕ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ٔ

 ( يف األصل " ككنصاب " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف األصل " كمعز " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ٬تب " , كيف )د( " ككل ماعزة نصف " . ( يف )ب( " كماعزة نصف ٬تب(ٗ

 . ُّٗ/ِ, الغرر البهية  ِْٓ/ٓ, اَّموع  ُٗٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٕ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (َُ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

033 

كقيمة كل  ,(ُ)كنصفها عراب لو ثبلثوف من البقر نصفها جواميسو لو كاف كقياس ذلك أن  
من [كثبلثوف , ٜتس أك ست وتيع قيم, كجب تبة كمن الثآف ستةكؿ أربعكاحدة من األ

من ك  ةكؿ عشر ة كل كاحد من األكقيم, (ٔ) (ٓ) (ْ)/كنصفها عراب (ّ)نصفها ٓتايت (ِ)]اإلبل
 .بنت لبوف قيمتها تسعة  (ٕ)كجب, الثآف ٙتانية

 (َُ)قبيلة من ٫تداف (ٗ) (ٖ)/-رحبأُف إنسبة  -بل عشر أرحبية من اإل كلو كاف لو
قبيلة باليمن  (ُِ)بوأ -ابن حيداف] /بّٖ [فُف مهراإنسبة  -كعشر مهرية , (ُُ)باليمن

 نسبة  -كبفتح فكسر - ,بلإ ةلُف فإنسبة  - بضم ففتح - كٜتس ٣تيدية ,(ُّ)أيضان 

 

                                                           
 ( يف )ج( " عزاب " .(ُ

 ( سقطت من األصل  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

, لساف  َُُ/ُيت , كاألنثى ٓتتية , كىي معربة . ينظر : النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر ( البخت : ىي ٚتاؿ طواؿ األعناؽ , كٕتمع على ٓتايتي كالبخا(ّ

 . ّْٕ/ْ, تاج العركس  ٗ/ِالعرب 

 ( يف )ج( " عزاب " .(ْ

 .ََْ/ِ , ا١تصباح ا١تنَت َٗٓ-ٖٗٓ/ُ, لساف العرب  ُٕٗ/ُ( العراب : منسوبة إُف العرب , كاإلبل العراب خبلؼ البخايت . ينظر : الصةاح (ٓ

 /ب( من النسخة )ب( . ّْٔ( هناية )(ٔ

 ( يف )ج( " كجبت " .(ٕ

 ( يف )ب( " أرحبية " .(ٖ

 / ب ( من النسخة )د( . َُِ( هناية )(ٗ

. ينظر:  ٫تداف: من قبائل اليمن, دياره مشاِف صنعاء, كىم ٫تداف بن مالك بن زيد بن أكسلة بن ربيعة بن ا٠تيار بن مالك بن زيد بن كهبلف بن سبأ( (َُ

 . ُِِْ/ّ, معجم قبائل العرب القدٯتة كاٟتديثة ُْٗ/ُّاألنساب للسمعآف 

 . ُْٔ/ُ, لساف العرب  ُّٓ/ُ, الصةاح  ِٕٔ/ُ( ينظر : ٚتهرة اللغة (ُُ

 ( يف األصل " أيب أك قبيلة "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 . ُٖٔ/ٓ, لساف العرب  ُِٖ/ُح , الصةا  َُُ/ُ( ينظر : الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي (ُّ
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كٜتس , كٜتس أرحبية, لزمو بنت ٥تاض بقيمة ٜتس مهرية ,(ِ)(ُ)الكرٔف: أم, للمجيد
كمن , ةكانت قيمة بنت ا١تخاض من ا١تهرية عشر   فإذا, بنسبة كل منهما للجميع, ٣تيدية

قيمتها , أخذ بنت ٥تاض من أم أنواعها شاء, ان كمن اَّيدية دينارين كنصف, رحبية ٜتسةألا
كجب  (ْ)ا٪ت  إف, باغْتثو ابن الص  ١تا  ان خبلف, (ّ)جودلب كال األغ, كال ٬تب األستة كنصف

  .(ٓ)كال مانع ىنا ,ضة ىو ا١تانع مث  خذ ا١تريأهي عن الن   ف  أل؛ راضةاح كا١تً باٟتصة يف الصٍّ 
, مركما ا شاء  ف َف ٗتتلف صفتها أخذ الفرض من أيهإف, كاحد منها نوع هكلو كاف عند

بنات  (ٕ)قاؽ كمن خَتىا كما يف اٟتً  (ٔ)خذىاأ ا كليس فيها سبب نقصف اختلف صفتهإك 
خراج من ـ اإللزك  ففي, اختبلفو دةشبالنوع  (ٖ)]اختبلؼ [ختبلؼ الصفةؽ ا, كفار بوفل  ال

أخرج من أم نوع  نوع (َُ)فها يف أمكلو كجد اختبل, با١تالك إجةاؼ (ٗ)أجودىا زيادة
 .(ُُ)لكن من أجوده, شاء

                                                           
 ( يف )ب( " نسبة للمجد أم : الكـر "  .(ُ

 . ُِٓ/ٗ, تاج العركس  ْٔٓ/ِ( ينظر : ا١تصباح ا١تنَت (ِ

 . ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٓ/ٓ, اَّموع  ُٗٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٖٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كإ٪تا " .(ْ

 . ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٖٔ/ ٓ فتح العزيز ( ينظر :(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أخذ من خَتىا  " .(ٔ

 ( يف )ب( " ىو " .(ٕ

 ( يف األصل  " من " , كالتصويب من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ٖ

 ( يف )ب( " بزيادة " .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كل " .(َُ

 . ٓٓ/ّتاج  , هناية احملتاج , مغٍت احمل ّْٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُُ
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 سواءن  ]/أ  ّٗ[ ,القيمةبرعاية  إال   عن نوعو  فيو نوعه  ٬تزئعم ال الن   (ُ)]أنواع[ سائر ف  أ كمر  
 (ّ)]ساكمتمن ا١تعز  ةي  ثن[ انيةرج عن أربعُت ضف ٮتي ألو , ف(ِ)داٖت أـه اختلف نوعها عند

 .(ْ)كعكسو ,فأيمة جذعة ضق

طلب انت كلها حوامل َف يي ك (ٕ)ذاإا١تاشية  أف   (ٔ)"التقريب"عن صاحب  (ٓ)"الوسيط"يف ك 
 .(َُ)جب حيواف كاحداالو ك  ,(ٗ)ُتو يف حكم حيوانن  أل؛ عنوبل ىذا معفو , (ٖ)خضمنو ما

 إف كبمضر  (ُُ)/كلو غَت (بٍ ىَ ي ذَ فِ )ربع العشر , اٍف..  ا١تسلم كىو مر ى من٬تب عل (وَ )
نصاب ف َف يساكم كإ, (ُّ)لص بوزف مكة ٖتديدان من الذىب ا٠تا (ُِ)(االً قَ ث ْ مِ  ينَ شرِ عِ )بلغ 

                                                           
 ( سقطت من  األصل  , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ُ

 .البةث ىذامن  َُُ: ص( ينظر (ِ

 ( يف األصل  " ثنتُت من ا١تاعز يساكياف  " , كالتصويب من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ّ

 . ّْٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ْ

 ( يف )ب( زيادة " كغَته " .(ٓ

تابو , بو ٗترج فقهاء خرساف , ككاإلماـ اٞتليل القفاؿ الكبَت , كلدالقاسم بن ٤تمد بن علي الشاشٍّي, أحد أئمة الدنيا ,حب التقريب: اإلماـ اٞتليل( صا(ٔ

/ ُضي شهبة الشافعية البن قا , طبقاتِْٕ/ّكذلك إلعتنائة بنقل نصوص الشافعي. ينظر: طبقات الشافعية الكربل , التقريب من أجل كتب األصةاب

ُٖٕ. 

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " لو "  .(ٕ

 ( يف )ب( " ما حضر " .(ٖ

 ( يف )ج( " جرباف " .(ٗ

, هناية  ِْٖ/ٓ, اَّموع  ُِٖ/ّ( َف أجد ىذا النقل يف الوسيط , كنيًقلت عن إماـ اٟترمُت اٞتويٍت عن صاحب التقريب . ينظر : هناية ا١تطلب (َُ

 . ٗٓ/ّاحملتاج 

 /أ( من النسخة )ج( .َُِ( هناية )(ُُ

 . ِٔٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِ/ٔ فتح العزيز,  ِٕٔ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُِ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج   ِٕٓ/ِ,  ركضة الطالبُت  ٓ/ٔ فتح العزيز,  ُُٗ-َُٗ/ ُ( ينظر : ا١تهذب (ُّ
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من  [كقطع رشعَتة معتدلة َف تقش   (ّ)كىي ةكسبعوف حب   اثناف (ِ)وكى, (ُ)لرداءتواآليت الفضة 
, مضركبة أك غَتىا (ةٍ ض  فِ )كيف , (ٔ)إسبلـكَف ٮتتلف جاىلية كال , (ٓ)كطاؿ ما دؽ   (ْ)]طرفيها
 يْ تَ ئ َ ا)مإف بلغت , (ٗ) (ٖ)/ةاحبيكة كما يف الصٍّ الس  ا وألن  ؛ (ٕ)١تا يو٫تو تعبَت أصلو بنقرة خبلفان 

فهو , ةحب   اسكٜتي ة كىو ٜتسوف حب  , (َُ)يضان أ بوزف مكة ٖتديدان  ة ا٠تالصةض  من الفً  (مٍ ىَ رْ دِ 
, ثقاالن ف مً كمىت زيد عليو ثبلثة أسباعو كا, ةحب   اسات كٜتي ٙتآف حب   (ُُ)الدانق ,يقانً كى ستة دى 

ككل , دراىم سبعة مثاقيل ةعشر  فكل, كاف در٫تان  هثقاؿ ثبلثة أعشار ا١تً  (ُِ)من كمىت نقص

                                                           
 ( يف )ب( " كإف شاع كنصاب الفضة اآليت لَتاد بو " .(ُ

 " .( يف )ب( " كىي (ِ

 ( " حبة كىي " سقطت من )ب( .(ّ

 ( سقطت من  األصل  , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ْ

 . َْْغراـ . ينظر : معجم لغة الفقهاء ص ِْ.ْ. كا١تثقاؿ يساكم  ََِ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ُُّ( ينظر : ٖترير الفاظ التنبيو ص(ٓ

 . ّٕٔ/ُطالب , أسٌت ا١ت ٕ/ٔ, اَّموع  ٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٔ

 . ُُِاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٕ

 . ّٖٓ/ِ( الصةاح (ٖ

 /أ( من النسخة )ب( .ّْٕ( هناية )(ٗ

 . ّٗ, مغٍت احملتاج  ِٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ٓ/ٔ فتح العزيز,  ِّٕ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (َُ

, ا١تصبا ح ا١تنَت  ُْٕٕ/ْغراـ . ينظر : الصةاح  ْٔٗ.َ, كيساكم  ( الدانق : بفتح النوف ككسرىا : ىو سدس درىم , ك٬تمع على دكانق كدكانيق(ُُ

 . ْْٗ, معجم لغة الفقهاء ص َُِ/ُ

 ( يف )ب( " عن " .(ُِ
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مث  راىم اختبلؼكقد كقع يف الد    ]/بَْ[ ,(ُ)رة مثاقيل أربعة عشر در٫تا كسبعافعش
 .(ْ)عليوكاٚتع ا١تسلموف , (ّ)عبد ا١تلك بن مركاف كأ, (ِ)مرعي  ت على ىذا الوزف يف زمنً ربً ضي 

و ن  أل؛ كسلم كانت كذلك يف زمنو صلى اهلل عليو اعتقاد أهن  إك٬تب : بكيكالسي   ذرعيي قاؿ األ
م وىً تي ك٬تب تأكيل ما , الراشدين و كزمن خلفائوٚتاع على غَت ما كاف يف زمنال ٬توز اإل

 .هى تان .(ٓ)خبلؼ ذلك

 ,راتا كا١تعش  مفيهكال كقص , (ٔ)ـ الأ خرصابُت قيمة اآلف يساكم أحد النٍّ أكال فرؽ بُت 
ةرم ببل الت  مكاف إل؛ (ٖ)ةحب   (ٕ)ببعضعلى ذلك كلو  (ادَ ا زَ مَ )فَ  ئتُتفيجب يف العشرين كا١ت

 .ٓتبلؼ ا١تواشي , ضرر

 فيواهلل ا١تكاف الذم خلق  كىو (نٍ عدِ ن مَ مِ ) حصل اإ٪ت  كاف   (ولَ وَ ) شرربع العي  ماب فيهك٬ت

 

                                                           
 . ّٖٕ/ْ, ركضة الطالبُت  َٓٔ/ٔ فتح العزيز,  ِٖٕ-ِٕٕ/  ُّ: اٟتاكم الكبَت ( ينظر(ُ

أبو حفص, أمَت ا١تؤمنُت, كلد بعد الفيل بثبلث عشرة سنة, كاف من أشرؼ  ؽ,عمر بن ا٠تطاب بن نفيل بن عبدالعزل, القرشي, العدكم , الفارك ( (ِ

 كٜتسة أشهر قريش, كإليو السفارة يف اٞتاىلية, أسلم بعد أربعُت أك نيف كأربعُت, كانت خليفة ا١تسلمُت بعد أيب بكر الصديق, ككانت خبلفتو عشر سنُت

 . ْْٖ/ْ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة ُّٕ/ْينظر: أسد الغابة ككاحدا كعشرين يوـن, مات شهيدان سنة ثبلث كعشرين . 

امة ا١تسجد, عبدا١تلك بن مركاف بن اٟتكم بن العاص بن أمية, ا٠تليفة, أبو الوليد األموم, كلد سنة ست كعشرين, كاف فقيهان راكيان ناسكان, يدعى ٛت( (ّ

ة, ك٘تلك بعد أبيو الشاـ كمصر مث استوُف على العراؽ, تويف سنة ست كٙتانُت . ينظر: استعملو معاكية رضي اهلل عنو على ا١تدينة كىو ابن ست عشرة سن

 . ُّٗ/ُٗ, الوايف بالوفيات ِْٔ/ْ, سَت أعبلـ النببلء ّٗ/ٔا١تنتظم يف تاريخ ا١تلوؾ كاألمم 

 . ُُْ/ِ, الغرر البهية  ُٔ-ُْ/ٔ, اَّموع  َٓٔ/ٔ فتح العزيز: ( ينظر(ْ

 . ْٖ/ّ, هناية احملتاج ُُْ/ِ : الغرر البهية( ينظر(ٓ

 ( " كال فرؽ بُت ..............أـ ال " سقطت من )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( " بعض " .(ٕ

 . ّٕٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕ-ُٔ/ٔ, اَّموع  ّ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٖ
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, ٭تتملهما (ُ)ككبلمو ,احملل سمباتسمية للةاؿ , ق على نفس اٞتواىريطل كقد, اٞتواىر
 الًّ إك الربع إف حصل بتعب فكقيل ,األرضيف  ّتامع ا٠تفاء؛ كازمس كالرٍّ ا٠تي  ويل فيكق

 ةو ٦تلوك (ٓ)أك مباحة رضو أيف  كاف  إذا (ْ)كىذا, ةاآلتي (ّ)]األدلة[ عمـو كيرد٫تا, (ِ)مسفا٠تي 
 ر  أك ٮتي  ,ٯتلكوفهل عليو  موقوفةو  رضو أجا من خرً ف استي إف, جخًر مي لل

ي
لك يف رقبة ج على أقواؿ ا١ت

 .ذرعيو األتردد في ؟ا١توقوؼ

لكن  ,كؿاأل ]/أُْ[ ا١توقوؼ عليو فوائد ا١توقوؼ (ٔ)كلٔتف يف الوق اآليتقضية قو٢تم ك 
ز و موجود ٘تي  ألن  ؛ الفوائد (ٖ)/ثتو كليس منلك الواقف أك كر على مي  (ٕ)]أن و باؽو  [الذم يتجو
ال  (ُُ)ون  أل؛ كقفو يصح ال (َُ)]ن وأل[ األرضدخل يف كقف  وأن   كال نقوؿ, (ٗ)قبل الوقف

 .(ُِ)]بعية فيو منتفية لتميزهكالت   [ينتفع بو مع بقاء عينو

                                                           
 ( يف )ب( " فكبلمو " .(ُ

 . ٕٗ-ٔٗ/ ّ, هناية احملتاج  ِِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  َٗ-ٖٗ/ٔ فتح العزيز,  ّّٓ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ِ

 ( سقطت من  األصل  , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د(  .(ّ

 ( يف )ب( " كىو " .(ْ

 ( " مباحة أك " سقطت من )ب( .(ٓ

 ( يف )ب( " ٯتلك " , كيف )ج( " ملك " .(ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 / أ ( من النسخة )د( . َِِ)( هناية (ٖ

.اٍف " , ( يف األصل تقدٔف كتأخَت , فقولو : " لكن الذم يتجو ........ قبل الوقف " جاءت بعد قولو : " كال نقوؿ أنو ذخل يف كقف األرض ......(ٗ

 كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ج( ك )د( " إذ " .( يف )ب( ك )(ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ
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 ٨تو مسجدو  أك من أرضً , عامة على جهةو  موقوفةو  أرضو  من (ُ)فيما لو استخرجو كتردد أيضان 
 ,األكؿ (ِ)]منهما [كالذم يظهر ؟لمصاٌف مطلقان لهة الوقف خاصة أك ٞت كوفىل ي, أك رباطو 

 .(ّ)]لك الواقف أك كرثتوه على مي , كىو بقاؤ كقياس ما قٌدمتو غَت٫تا[

كر ال فيما ذي  (ٕ)ا كجب٪ت  إك  ,(ٔ) (ٓ)/سةف غنيمة ٥تم  اك دار اٟترب مسلم من (ْ)كلو استخرجو
ليس يف أقل من )): ا صح من قولو صلى اهلل عليو كسلم١ت (رٍ شْ عُ  عُ بُ رُ ) قل منو بعد اٟتوؿأ

 كليس عليك شيئان )) : كقولو  .(َُ) ((نصف دينار (ٗ)يف عشرين (ٖ)]ك[, شئ عشرين مثقاالن 
 .(ُُ)((صف دينار ففيها ن ا اٟتوؿلك كحاؿ عليه تذا كانإف, ان حىت يكوف عشركف دينار 

                                                           
 ( يف )ب( " استخرج" .(ُ

 (   سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .                                                          (ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 )ب( " استخرج " .(  يف (ْ

 . ٔٗ/ّهناية احملتاج  , ِْٖ/ٓ, كفاية النبيو ّّْ/ّالبياف  ( ينظر :(ٓ

 /ب( من النسخة )ب( .ّْٕ( هناية )(ٔ

 ( يف )ب( " كإ٪تا ذكر جب فيما ذكر "(ٕ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف )ب( " مثقاالن " .(ٗ

( . قاؿ ّٕٖٗ) ّٕٓ/ِما قالوا يف الدنانَت ما يؤخذ منها يف الزكاة  , كتاب الزكاة , باب وقوفان ديث علي رضي اهلل عنو ممن ح ابن أيب شيبة أخرجو( (َُ

 كىذا سند جيد موقوؼ . ُِٗ/ّاأللبآف يف اإلركاء 

و مرفوعان , كلفظو : )) كليس عليك ( من حديث علي رضي اهلل عنُّٕٓ) ََُ/ِ, باب يف زكاة السائمة أخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الزكاة( (ُُ

قاؿ الزيلعي يف ليها اٟتوؿ , ففيها نصف دينار ((. يف الذىب  , حىت يكوف لك عشركف ديناران , فإذا كاف لك عشركف ديناران , كحاؿ ع  –يعٍت  –شيء 

رجالو ثقات غَت اٟتارث  ٓٗٔ/ٓن أيب داكد لبآف يف صةيح سناأل اٟتديث حسن, كقاؿ النوكم  اٟتديث صةيح أك حسن . كقاؿ ِّٖ/ِنصب الراية 

 .فهو ضعيف
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ؽ من الورً  دكف ٜتس أكاؽو فيما  (ِ)ليس)) : كقولو .(ُ)((ة ربع العشرق  الرٍّ كيف ))  :كقولو
عوض من  - (ْ)كا٢تاء, ةالفض   :ؽكالورً  –بكسر الراء كٗتفيف القاؼ  -قة كالرٍّ  .(ّ)((صدقة
بالنصوص  در٫تان أربعوف  : -شهربضم ا٢تمزة كتشديد الياء على األ -ةكقي  األي , (ٓ) -الواك

 .(ٔ)ٚتاعا١تشهورة كاإل

عترب ا ا٪ت  إك  ]/بِْ[,السائمة كا١تاشية اءمف للن  اعد  ة مي ىب كالفض  الذ   كا١تعٌت يف ذلك أف  
المكيال مكيال أىل المدينة والوزن )) :من قولو صلى اهلل عليو كسلم  ١تا صح  ؛ كزف مكة
 اثبتهأفيما  ال  إكاة صل عدـ الز  األ ف  أل ؛اٞتواىر ك٨توىا كخرج ُّما سائر. (ٕ)((وزن مكة

ئتُت ما نقص اكبالعشرين كا١ت, (ٖ)العاملةكا١تاشية  ستعماؿلبل ةعدفهي مي  كأيضان , فيو الشرع
كال , (ٗ)العاـ فبل زكاة فيو ١تا مر ف راج ركاجإك , يف بعض ا١توازين كلوة كلو ببعض حب   نهماع

من اٞتنس  مءكيكمل اٞتيد بالرد, اٞتنسختبلؼ إل؛ خرباآل (َُ)/٫تاحدأيكمل نصاب 

                                                           
 . (ُْْٓ) ُُٖ/ِ( أخرجو البخارم , كتاب الزكاة , باب زكاة الغنم  (ُ

 ( يف )ب( " كليس " .(ِ

 ٕٓٔ/ِ, كتاب الزكاة , (, كمسلم يف صةيةةَُْٓ) َُٕ/ِزكاتو فليس بكنز ,  : ما أيدٍّمباب ,( اخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الزكاة(ّ

 , كاللفظ ١تسلم .(َٖٗ)

 ( يف )ب( " كاهنا " .(ْ

 . ّٕٓ/َُ, لساف العرب  ِْٓ/ِ, النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر  ٕٕٗ/ِ( ينظر : ٚتهرة اللغة (ٓ

 . ٗٔٔ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  ُٓ/ٔ,اَّموع  ّْْ/ُ, ٥تتار الصةاح  ُِٕ/ٓ( ينظر : النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ٔ

( , كالنسائي يف السنن َّّْ) ِْٔ/ّبو داكد يف سننو , باب البيوع , باب يف قوؿ النب صلى اهلل عليو كسلم ا١تكياؿ مكياؿ أىل ا١تدينة أ أخرجو( (ٕ

 ( .ُِّْ) ُُٗ/ٓ( . كصةةو االلبآف يف إركاء الغليل َِِٓ) ْٓ/ٓالصغرل , كتاب الزكاة , باب كم الصاع 

 . ّٕٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٕ-ٔ/ٔ , اَّموع ُِٖ/ ّ( ينظر : البياف (ٖ

 . ّٕٔ/ُ,أسٌت ا١تطالب  ِٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ٕ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٗ

 / أ ( من النسخة )ج( . َُِ( هناية )(َُ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

041 

ا٠تشونة (ُ)ةاءكبالرد, ك٨توىا ةعومالني كا١تراد باٞتودة , ٫تااف اختلف نوعإك  ,كعكسو ,حدالو ا
 .(ِ)وىاك٨ت

من الوسط كما يف  (ّ)[خذ أال  إك ], نواعاأل تقل فل بأف سهي إخذ من كل نوع بالقسط ؤ كي
كلو , (ْ)صةاحمريضة عن صةيح ككمكسور عن جيد ك  ردمء ٬تزئكال  ,راتا١تعش  

بقي  (ٔ)فإف ذا جاز لو االسًتدادإك , فبل ال  إك  و عن ذلك ا١تاؿن  أ فععند الد   (ٓ)ف بُت  إه اسًتداد
 ف يق  أككيفية معرفتو , (ٕ)فاكتالت   خرجأ ال  إك  خذهأ

ي
ف يكوف معو أك, رج ّتنس آخرخى ـو ا١ت

, ىب نصف دينارة تساكم بالذ  ٞتيدكا, ةعنها ٜتسة معيب (ٖ)خرجأف درىم جيدة ائتام
اٞتيد ] /أ ّْ [ ك٬تزئ, عليو درىم جيد فيبقى, دينار (ُُ)يس  ٜتي  (َُ)]بو[ تساكم (ٗ)كا١تعيبة

 مو افيسلٍّ  ,فضلأىو بل  ,٫تاكالصةيح عن ضد
ي
من و ا١تستةقوف منهم أك ُف من يوكلٌ إخرج ١ت

 كنصفو يبقى لو معهم, كاةلز  ا (ُِ)ليهم دينار نصفو عنإم لزمو نصف دينار سل   فإف, غَتىم

                                                           
 ( يف )ب( " كالرداءة " .(ُ

 . ّٕٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت   َُ-ٗ/ٔ فتح العزيز,  ِْٕ/ِ( ينظر : الوسيط (ِ

 يف األصل " كاألخذ " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( . ((ّ

 . ٖٓ/ّ, هناية احملتاج  ِٖٓ -ِٕٓ/ ِ, ركضة الطالبُت  ُُ-َُ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 ( يف )ب( " تبُت " .(ٓ

 ( يف )ب( " كإف " .(ٔ

 ( يف )ج( " للتفاكت " .(ٕ

 ( يف )ب( " كأخرج " .(ٖ

 ( يف )ب( " كبا١تعيبة " .(ٗ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ

  ( يف )ب( " ٜتس " .(ُُ

 ( يف )ب(  " من " .(ُِ
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أك , نصفو منو (ِ)/أك يشًتكا, جنب كيتقاٝتوا ٙتنويبيعوه ألتفاضل ىو كىم فيو بأف ي (ُ)أمانة
 .(ْ)عليو (ّ)ن تصدؽفرضان كنفبلن ٦ت  صدقتو  ءكره لو شرالكن يي , م نصفهميشًت 

أك مغشوشان , ج خالصان خًر فيي  زكاة فيو حىت يبلغ خالصو نصابان  فبل, ص ا١تغشوشلكبا٠تا
خبلفان ١تن , مغشوش ذلك قسمة (ٔ)ةاس فليس يفان بالني تطوعكيكوف مي  (ٓ)كاةقدر الز  و خالص

كما   ةاس كقع تطوعان كالني , كاة خالصان عن خالصلز  ل ىا أعط٪ت  إ و يف اٟتقيقةن  أل ؛ىم فيوك 
 .(ٕ)رتقر 

ده ٔتا كقي   ,ربع بنةاسوالت ال ٬توز لو إذ ؛سنومخراج ا١تغشوش كما ْتثو األإكال ٬توز للوِف 
فإخراج ا٠تالص  ال  إك  ,بكس ف كاف مث  إ أم, ك تنقص عن قيمة الغشبالس   نةمؤ إذا كانت 

, مف اهتيً إف ك٭تل  , ا١تغشوشيف قدر خالص ا١تالك  (ٗ)[ؽكيصد  ] ,(ٖ)ال يلـز أف يكوف بسبك
َف ,او كذأن   ُفإتهادم اج دلأك قاؿ أجهل قدر الغش  (َُ)فإف, رهئقياسان على نظا؛ ندبان  أم

ك بسيبُت أف  َت  ٮتي  اد٫تفإف َف ٬ت, بذلك] /ب ْْ [ بشاىدين من أىل ا٠تربة إال  يقبل 
فيو الواجب  أف   نف ٭تتاط كيؤدم ما تيق  أك , بك عليو الس نةكمؤ خالصان  (ُُ)الواجب كيؤدم

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د(  زيادة " مث " .(ُ

 /أ( من النسخة )ب( .ّْٖ( هناية )(ِ

 ( يف )ب( " يصدؽ " , كيف )ج( " يتصدؽ " .(ّ

 .  ٖٔ – ٖٓ/ّ, هناية احملتاج   ّٕٕ – ّٕٔ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ٗ – ٖ/ ٔ( ينظر : اَّموع (ْ

 .  ٗ/ٔ, اَّموع  ِٖٓ/ ِ, ركضة الطالبُت  ُِ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 ( " يف " سقطت من )ب( .(ٔ

 . ٖٔ/ّ, هناية احملتاج  ّٕٔ/ُ( ينظر :أسٌت ا١تطالب (ٕ

 . ٖٔ/ّ,  هناية احملتاج  ْٗ/ِ,مغٍت احملتاج  ّٕٔ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٖ

 األصل " كتصدؽ " , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف(ٗ

 ( يف )ب( " كإف " .(َُ

 ( " الواجب " سقطت من )ب( .(ُُ
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 (ّ)ضرُّا (ِ)ك, كذلغشوشة ما َف يكن دراىم البلد كراىم ا١تالد   إمساؾيكره ك , (ُ)خالصان 
 ةكس ف ضرب مغشوشةإنعم , (ٓ)عليو إفتياتان فيو  ف  أل؛ لغَته (ْ)/كضرب ا٠تالصة, ماـكلو لئل
 إيهاـب (ٖ)]من الغش[ ١تا فيو؛ كما ىو ظاىر (ٕ)[حـر ] ضربو أزيد من غش (ٔ)غشها

 .(ُُ)وً كبل مضري مث (َُ)]اأهن   [ (ٗ)]الناس[

, (ُِ)ٟتاجة ا١تعاملة ُّا؛ َف يعلم عيارىا كإف مةلذٍّ نة كيف امعي   با١تغشوشة كتصح ا١تعاملة
قصود غَت مقصود كقدر ا١ت (ُْ)ما كاف خليطو (ُّ)]أف  [ من قاعدة ثنيتكلذلك استي 

                                                           
 . ٖٔ/ّ, هناية احملتاج  ّٕٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُ/ ٔ( ينظر : اَّموع (ُ

 ( " الواك " سقطت من )ب( .(ِ

 ( " كضرُّا " سقطت من )ج( .(ّ

 خة )د( ./ ب ( من النس َِِ( هناية  ) (ْ

 . ٕٖ – ٖٔ/ّ, هناية احملتاج  ّٕٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُ -َُ/  ٔ, اَّموع  ُّ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

  ( يف )ب( " سبكها كغشها " , كيف )ج( ك )د( " بسكة غشها " .(ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ك )د( . ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج((ٖ

 ( سقطت من األصل , كمن )ب( ك )ج( , كا١تثبت من  )د( .(ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . ٖٔ/ّ( ينظر : هناية احملتاج (ُُ

 .  ٖٔ/ّ, هناية احملتاج ُُ/  ٔ, اَّموع  ُّ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُِ

 د( .( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )(ُّ

 ( يف )ب( " خلطة " .(ُْ
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 ركشيٌ فجعل الز   ,(ِ)ا١تعاملة بو (ُ)صحتال  ءو اكلنب مشوب ٔت, كمسك ٥تلوط بغَته,٣تهوؿ
 . اه مردكد (ْ)مقصودان  (ّ)غشها

صف الذم النٍّ   (ٕ)ىك  ز  ,أك مؤجل وبمغص  (ٔ)كنصفو الباقي ,ده نصفوبان يف ينصا (ٓ)كلو ملك
)ءن بنا, (ٖ)بيده حاالن 

ا١تيسور ال يسقط  كأف   ,(َُ)ماف ال للوجوبشرط للض  مكاف إلا على أف   (ٗ
 -الياء البلـ كتشديد (ُّ)مع كسر (ُِ)]ق[ضم أكلو ككسرب - (ي  لِ حُ  الَ ), (ُُ)رعسو با١ت

مباح   ستعماؿالعد و مي ن  أل؛ فبل زكاة فيو (احٍ بَ مُ ) -سكاف البلـ إك  ءفتح اٟتاب -كاحده حلي 
, (ُٓ)ةابة رضواف اهلل عليهمالص  من  ]/أ ْٓ [ ذلك عن ٚتع كصحى , (ُْ)كعوامل ا١تواشي

                                                           
 ( يف )د( " ال يصلح " .(ُ

 ( " بو " سقطت من )د( .(ِ

 ( يف )ب( " عينها " . (ّ

 . ُْٖخادـ الرافعي كالركضة ص: ( ينظر(ْ

 ( يف )ب( " قاؿ " , كيف )ج( " ىلك " .(ٓ

 ( يف )ب( " الثآف " .(ٔ

 ( يف )ب(  " كيف " .(ٕ

 ( " حاالن " سقطت من )ب( .(ٖ

 يف )ب(  " كإال ما " .( (ٗ

 ( يف )ب( " الوجوب " .(َُ

 .  ّٕٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 ( يف )ب( ك )ج( " كسره " .(ُّ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج  ٓٗ/ِ,  مغٍت احملتاج  َِٔ/ِ, ركضة الطالبُت   ِِ-َِ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُْ

 .  ّّٖ/ِ, مصنف أبن أيب شيبة  ّٖ-ِٖ/ْ( منهم : جابر كأبن عمر كعائشة كأٝتاء رضي اهلل عنهم . ينظر : مصنف عبدالرزاؽ (ُٓ
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فيو  فبأأك , اإلسبلـي كاف ٤ترمان أكؿ ل  اٟت بأف   ذلك ا كرد ٦تا ظاىره ٮتالفعم اجابو أك 
 .(ُ)سرافان إ

 ا يفم  أ, (ْ)ةأمر ال (ةٍ ارَ جَ إلِ ) لٗتذه الرجأأك , ببل قصد (ّ)ٗتذهأ (ولَ وَ ) (ِ)/احكال زكاة يف ا١تب
؛ (ٖ)[اميبالن  ] ٟتقأي ا كإ٪ت  , (ٕ)[اـو ن]كالنقد غَت (ٔ)[اـو ن]ا ٕتب يف ماؿإ٪ت   فؤلهنا (ٓ):[األكُف]

 (ُّ)صرفول ؛اآليته كنز (ُِ)[قصد]الفكٮت, لو (ُُ)بطل هتيؤه (َُ)ياغةكبالصٍّ , لئلخراج (ٗ)ولتهيئ

 .(ُٓ)راىم ا١تضركبةعنو كالد   غٌتن ستى فصار مي  ستعماؿاالعن   (ُْ)ياغةىيئة الصٍّ 

                                                           
 .ّٖٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٓ/  ٔ, اَّموع  ِّٕ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُ

 / ب ( من النسخة )ب( . ّْٖ( هناية )(ِ

 ( يف )د( " أٗتذ " .(ّ

 . ّٖٕ/ُ,أسٌت ا١تطالب   ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٔ/  ٔ, اَّموع  ِٓ/ ٔ العزيزفتح ( ينظر : (ْ

 ( يف األصل " األكؿ "  , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف األصل " ياـ " , كيف )ج( ك )د( " تاـ " , كا١تثبت من )ب( .(ٔ

 ( .( يف األصل " ياـ " , كيف )ج( ك )د( " تاـ " , كا١تثبت من )ب(ٕ

 ( يف األصل " بالثآف  "  , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( " لتهيئتو " , كيف )د( " ليهيئة " .(ٗ

 ( يف )ب( " كبالصناعة " .(َُ

 ( يف )ب( " شبهو " .(ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 ( يف )ج( " بصرفو " .(ُّ

 ة " .( يف )ب( " الصناع(ُْ

 . َٗ/ّ, هناية احملتاج  ّٖٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٓ/ ٔ فتح العزيز,   ِٖٓ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ُٓ
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٬تب : ليكق, (ّ) (ِ)جرة العاملةكأ  جرةباألكال عربة , (ُ)عَتهٗتذه ليي أفكما لو : ا يف الثانيةكأم  
 .(ٓ)كُفشارة للخبلؼ يف األكفاتو من أصلو اإل, (ْ)يف ا١تسألتُت

 سى لبً أك يي  سى لبى أف يى  لً جي كقصد الر   ك بالقصدأ, كآفكاأل (ٕ)و/لعين (ٔ)ـحر ا مكخرج با١تباح 
سى أك أف تلبى , (ٖ)مرأةا ي  لً حي  بلن جي رى 

كترب مغصوب , أك بغَت ذلك, كسيفو رجل و  ي  لً حي  امرأةه   (ٗ)
الكبَتة ء نااإل كضبةً   ستعمالواره كي   كما, سراؼ فيوككةلي نساء بالغن يف اإل, يان لٍّ حي  يغى صً 
 .(َُ)جب الزكاة يف ذلك كلوتف, أك الصغَتة للزينةةاجة,لل

 (ُْ)ءناإ (ُّ)لو كاف لو[ف],ا ٤ترمةهن  أل؛ (ُِ)يغةالصٍّ كال أثر لزيادة قيمتو ب, (ُُ)فإٚتاعان  األكؿا م  أ
 (ُٔ)ةخرج ٜتسفيي  /ب [ْٔ]  ,ئتُت فقطازكاة م (ُٓ)كجب ئةاٙتثبلقيمتو درىم ك  كزنو مئتا

                                                           
 ( يف )ب( " لتعرية " , كيف )د( " ليعيد " .(ُ

 (  يف )د( " ا١تعاملة " .(ِ

 . ّٖٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٔ/  ٔ, اَّموع  ِٓ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 .    ّٔ/  ٔ, اَّموع  ِٓ/ ٔ فتح العزيز, ِٖٖ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ْ

 . ُُِ( أشار يف اٟتاكم الصغَت للخبلؼ  ) بلو ( , فقاؿ : ال حلي مباح كلو َف يقصد شيئان . اٟتاكم الصغَت ص(ٓ

 ( يف األصل زيادة  " لو "  , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 أ ( من النسخة )ج( . / ُُِ( هناية ) (ٕ

 ( يف )ب( " كقصد أف يلبس رجبلن حلي إمرأة " .(ٖ

 ( يف )ب( " ييلًبس " .(ٗ

 . ّٖٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٓ/  ٔ,  اَّموع  َِٔ/  ِ, ركضة الطالبُت   َُّ/  ّ( ينظر : البياف (َُ

 .    ّٖٕ/ُ ا١تطالب , أسٌت ّٓ/  ٔ,  اَّموع  َِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 ( يف )ب( ك )ج( " بالصنعة "  .(ُِ

 ( يف األصل " فإف كاف فيو  "  , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 ( يف )ب( زيادة  " معد " . (ُْ

 ( يف )ب( ك )ج( " كجبت " .(ُٓ

 ( يف )ب( ك )د( " ٜتسو " .(ُٔ
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أك  ,(ُ)ة[سٜت] يكسره كٮترجك أ ,ال من جنس كلو أعلىوع آخر دكنو ك  من نال من نوعو
رج ربع خفي ,كاة فيعترب قيمتو ال كزنوا ا١تباح إذا أكجبنا فيو الز  أم  ] ,شره مشاعان ٮترج ربع عي 

 (ّ)ةسأك ٮترج ٜت, ١تستةقُتٙتنو على ا اعي بغَت جنسو كيفرؽمث يبيعو الس   (ِ)عشره مشاعان [

 (ٔ)رهسك  ال ,(ٓ)ْتثكما سبعة كنصف نقدان   خراجإ٬توز ك , قيمتها سبعة كنصف (ْ)ةغصو م

 .(ٕ)لضرر اٞتانبُت؛ منو داءلؤل

, حد من الناسي ال ٭تل أللٍّ حي  لى ثلو كي كمً , ءناو ال ضماف على كاسر اإلأن   كآفاأليف  كمرٌ 
   .(ٖ)كلو كسره أحد ضمنو, بو نتفاعاالمكاف إل؛ ض الناس ال يكسرؼ ما ٭تل لبعٓتبل
 لتعلق؛ ٤ترمان  (ُُ)كٮتالف ما لو قصد بالعركض استعماالن  ,(َُ)فإٚتاعان أيضان  الثآف (ٗ)ا يفكأم  

 

                                                           
سو  "  , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د(ُ  ( .( يف األصل " ٜتي

 ( سقطت من األصل  , كا١تثبت  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 ( يف )ب( ك )د( " ٜتسو " .(ّ

 ( يف األصل " مصتبوغة  "  , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( " ٬تب " .(ٓ

 ( " كسره " سقطت من )ج( , كيف )ب( " كثره " .(ٔ

 .   ّٖٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٓٔ/ِ ,ركضة الطالبُت  ّٕ-ّٔ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٕ

 .   ََُ/ ِ, مغٍت احملتاج  ِٓٔ/ِ,ركضة الطالبُت   ّٕ-ّٔ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 ( " يف " سقطت من )ب( .(ٗ

 ( " أيضان " سقطت من )ب( ك )ج( .(َُ

 ( يف )ب( زيادة " ال " .(ُُ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

048 

ي حلٍّ  (ّ)مادالعً  بني اكمنو كما قاؿ  ,(ِ)ـر  على احملي  فقياسان  ا يف الثالثم  كأ, (ُ)كاة ىنا بالعُتالز  
أك  ,(ٔ)نُت منهايلبس اثل (ٓ)ٗتذ خوامتأكما لو  ,ـر كره٭ت (ْ)إف َف يكن ون  أل ؛فيو أدْف سرؼ

 .(ٕ)لكراىتها؛ كثر دفعةأ

 أك غَته (َُ)هرو ُف استعمالو يف طي إضطر أك  (ٗ)سبً فةي  ان مباح يان لٍّ ليتخذه حي  اءن نإ (ٖ)كلو اشًتل
 ستعماؿالو معد ن  أل؛ رعيذكما ْتثو األ زكاتو  يلزموَفذلك كحوال ن  كبقي ,كنو غَتهكَف ٯتي 
 .(ُُ)مباح

ككذا , حراـ قدينبأحد الن   (ُِ)ا/ا١تساجد كالكعبة كقناديله ةليٖت آخر صبلة ا٠توؼ أف   كمر  
شئ  ف حصل منهاإذلك ة بأك احملبل  , من أحد٫تا (ُّ)[رفولصٍّ ا] /أ[ْٕ] ديلتعليق القنا

                                                           
 .   ّٖٕ/ُطالب , أسٌت ا١ت َِٔ/ِ,ركضة الطالبُت   ِّ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 .    ُّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٔ/ٔ, اَّموع  ِٓٔ/ِ,ركضة الطالبُت   ّٕ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ِ

ل ا٠تمسُت , ( ابن العماد : أٛتد بن عماد بن يوسف , أبو العباس األقفهسي ا١تصرم  , ا١تعركؼ بابن العماد , أحد أئمة الفقهاء الشافعية  , كلد قب(ّ

منها : لفقو كاللغة , قرأ على األسنويوالبلقيٍت كالباجي , ككاف كثَت الفوائد كثَت اإلطبلع , دمث األخبلؽ يف لسانو بعض حبسة , لو مؤلفات  كاشتغل يف ا

لشافعية البن قاضي .  ينظر : طبقات اق(َٖٖ)التعقبات على ا١تهمات لؤلسنوم ,  كمنضومة فيما ٭تل ك٭تـر من اٟتيواف .. كغَتىا , تويف سنة ٙتاف كٙتا٪تائة

 . ْٕ/ِ, الضوء البلمع  ِّّ/ِ, إنباء الغمر بأنباء العمر  ُٓ/ْشهبة 

 ( " يكن " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " خواتيم " .(ٓ

 ( يف )ج( " منهما " .(ٔ

 . ّٗ/ّ, هناية احملتاج  َّٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٕ

 ( .( " اشًتل" سقطت من )ب(ٖ

 ( يف )ب( " فسافر " .(ٗ

 ( يف )ب( " طهور " .(َُ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج  ّٕٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُُ

 /أ( من النسخة )ب( .ّْٗ( هناية )(ُِ

 ( يف األصل " لصرفو " , كالتصويب من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ
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حل  بأف   جد كصح كقفهاا١تس (ُ)/على كقفان  علتف جي إنعم , فيجب زكاة ذلك, النارب
 (ّ)ي على قـو يلبسونو لباسان ٟتلٍّ ا (ِ)لو كقف كما, ب زكاهتاَف ٕت إليو حتياجلبلاستعما٢تا 

ي فباطل  تةلٍّ ا كقفها على الأم  , (ٓ)ا١تعُت  لك العدـ ا١ت؛ ا١تباحة (ْ)توبأجر أك ينتفعوف , مباحان 
 (ٔ)ال ٭تل استعمالو عند عدـ اٟتاجةكمع صةة كقفو  ,كيق ا١تسجدكالوقف على تز 

 .(ٕ)هذرعي كأقر  كما نقلو األ,ليوإ

 (ٖ)اأصلهك  "الركضة" على ما يف ذا جعلت يف قبلدة حراـإ نانَت ا١تثقوبةراىم كالد  الد   كأف  
, زكىتمل كراىتها فتل ك٭تقي, فعليو ال زكاة فيها  (َُ)"اَّموع"يف ة كما ز ائ, أك ج(ٗ)كىفعليو تز 
)دري  .(ُّ) (ُِ)يةعن النقد (ُُ)نعةرج بالص  ا َف ٗتألهن  ؛ بيةتأف إك  ىزكتي  :سنومي اإلكقوؿ 

و بأن   (ُْ
 .(ُٓ)و ٥تالف لكبلمهمبأن  

                                                           
 /أ( من النسخة )د( .َِّ( هناية )(ُ

 ( يف )ج( " كقفت " .(ِ

 ب( " النساء " , كيف )ج( ك )د( " لبسان " .( يف )(ّ

 (يف )ب( " بأجرمت " .(ْ

 .    ّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٓٔ/ِ,ركضة الطالبُت  ّٕ/ ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 (  " لعدـ ا١تالك ا١تعُت .................عند عدـ اٟتاجة " سقطت من )ب( .(ٔ

 .ٔٗ/ّج , هناية احملتا ُّٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٕ

 . َّ/ٔ فتح العزيز,  ِْٔ/ِ( ركضة الطالبُت (ٖ

 ( يف )ب( " فعليها يزكى " .(ٗ

 . ّْْ/ْ( اَّموع (َُ

 ( يف )ج( " بالصيغة " .(ُُ

 ( يف )ب( " النقد " .(ُِ

 . ّٕٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ُّ

 ( " رد " سقطت من )ب( .(ُْ

 . َّٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُٓ
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, ـ عليو ما ٭تـر على كل منهمايةري ف, خركاآل كا١ترأة ي كل من الرجللٍّ حي كا٠تنثى يف 
 .(ِ)لة اٟترب ٟترمتها على ا١ترأةيشمل ذلك ٖتلية آف, عليو زكاتو (ُ)فيجب

 (ّ)طُف ا١تسقإه ككلما غَت , اٟتوؿ من حُت قصده أبتداا١تكركه  كأاحملـر  ما قصد با١تباحككل
إذا  (ٕ)[(الَ )] (ٔ)ك, (ٓ)اٟتوؿانقطع  /ب[ْٖ] ُف مباحإقصده  (ْ)َتبأف قصد أحد ىذين مث غ

عنو   فصار مستغٍتو  ستعماؿاالية عن رؼ لو ُّذه الن  للص   ؛جب زكاتوفت (زٍ نْ كَ   ةِ ي  نِ )بِ ٗتذه أ
مث  (رثٍ إِ  لِ ه)جَ  (َُ)كمضى عليو حوؿ فأكثر مع (ٗ)وف ملكإ إال   (وأَ ) (ٖ)راىم ا١تضركبةكالد  
ف إك  هيآف كأقر  ك عن الري  "اٞتواىر" ١تا يف تبعان  توكما أفاده فيهما من زياد,فتجب زكاتو وعلم ب

ساكو مإو َف يقصد ألن   ؛(ُِ)مقاـ نيتو (ُُ)]مورثو[ ةإقامة لني   ٓتبلفو نقل عن أبيو احتماالن 
 .مباح ستعماؿال

                                                           
 ك٬تب " . ( يف )ب( ك )ج( ك )د( "(ُ

 . ْْ/ ٔ, اَّموع  ِٖ/ٔ فتح العزيز,  َِّ/ّ( ينظر : البياف (ِ

 ( يف )ب( " ا١تقسط " .(ّ

 ( يف )ب( " غَته " .(ْ

 . ّٖٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٕ/ٔ, اَّموع  ُِٔ/ِ( ينظر : ركضة الطالبُت (ٓ

 ( " الواك " سقطت من )ج( ك )د( .(ٔ

 ك )ج( ك )د( . ( يف األصل " ال " , كالتصويب من )ب((ٕ

 . ُِْ/ِ, الغرر البهية  َِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 ( يف )ب( " أك أف ١تلكو " .(ٗ

 ( " مع " سقطت من )ب( .(َُ

 (  سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ُٓٗ/ْالبياف ينظر: ( (ُِ
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, بلؼ ىذآت ستعماؿلبلقرب ىو مي ك  ,ٗتاذن افيو  بأف   ٗتذه ببل قصد شئأي الذم لٍّ كفارؽ اٟتي 
ببقاء  يأك رض ,غ٨تو صو من  (ُ)قدكاة يف الن  فبلبد من صارؼ عن أصل كجوب الز   كأيضان 

ؼ ر اختيار للص   (ْ)]فيو[ (ّ)وغالص   فإف  , مث   وٓتبلف (ِ)]ىنا[ كَف يتةقق ذلك حالو ا١تصوغ على
, ببل قصد (ٕ)/لو اشًتاهما  (ٔ)ال يشمل وألن  ؛ قاصر (ٓ)فرؽالعن اٟتالة ا١تذكورة كىذا 

 .األكؿ (ٖ)[فرؽال]حسن ىو األف

, ةسخ ا١تعتمدكما يف الني -بوزف تفعل  -(رٍ س  كَ )مع تَ  ف مضى عليو حوؿ فأكثرأ إال   و()أَ 
أك  , أك دراىم, (ُُ)[ان ترب ] (َُ)بأف قصد جعلو (ٗ)(حٍ صالَ إِ  ةِ ي  نِ  الَ )بِ ارح خبلفان ١تا يف نسخو الش  

ُف إانكساره  أحوجلو  ككذا, (ُّ)سنوملئل ان خبلف ,(ُِ)على ا١تعتمد يء يقصد شَف أك, هنز ك
, فيجب زكاتو, ف١تا يو٫تو كبلـ ا١تصنٍّ  (ُٓ)/خبلفان , (ُْ)قصد٫تا كإف/أ[ ْٗ] بك كصوغس

                                                           
 ( يف )ب( " النقدين " .(ُ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األ(ِ

 ( يف )ب( ك )د( " ا١تصوغ " .(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( " الذم " .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( " يشملو " .(ٔ

 /ب( من النسخة )ج( .ُُِ( هناية )(ٕ

 ( يف األصل " القرب " , كالتصويب من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( " ببل نية إصبلح " سقطت من )ج( .(ٗ

 ( يف )ب( " فعلو " .(َُ

 ( يف األصل " بَتان " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ّٖٕ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٔ/ِ, الركضة  ِٖٕ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُِ

 . ّّٔ/ّ( ا١تهمات (ُّ

 . ّٖٕ/ ُب , أسٌت ا١تطال ُِٔ/ِ, الركضة  ِٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُْ

 /ب( من النسخة )ب( .ّْٗ( هناية )(ُٓ
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ذا إا أم   مستعمل كال معد لبلستعماؿ, (ِ)[غَت] ون  أل؛ نكسارهحولو من حُت ا (ُ)كينعقد
أك مضى غ, من غَت سبك كصو   (ّ)لتةاـباالمكن أك صبلحو إساره بانكقصد عند علمو 

 (ْ)[ت]دار  فإكُف ك يف األ صبلحو مث قصده بعد ذلك فبل زكاة فيو مطلقان إعاـ كَف يقصد 

 .(ٕ)لبقاء صورتو ث؛ْتي كما يف الثانية   (ٔ)كؿ بعد اٟتوؿ األ, كال(ٓ)عليو أحواؿ

 (ٖ)نوم[ي] ف َفإك  فيو كاةوب الز  فيستمر عدـ كج ستعماؿاالال ٯتنع كال أثر لتكسر 
ٗتذ أبأف أذاُّما ك  فضةذىبان ب أم –بالبناء للفاعل كا١تفعوؿ  - (طَ لِ و خُ لَ )وَ , (ٗ)صبلحوإ

فإف , األكثر منهما (لَ شكَ )وأَ  ربعمائةأ خركاآل مائةستأحد٫تا ف, أل كزنو مثبلن  منهما إناءن 
٬توز  (ُُ)فبل, (َُ)هازك  ك  (رَ كث َ )األَ منهما  (ال  كُ   ضَ رَ )ف َ ٤تجور ك غَتاحتاط إف كاف ا١تاؿ ل اءش

 (زَ ي   و مَ )أَ , ف كاف أعلى منوإك  خرعن اآل ٬تزئاحد اٞتنسُت ال  ف  أل؛ ذىب (ُِ)لٍّ فرض كي 
بأف  (اءٍ مَ بِ  نَ حَ امتَ  وِ )أَ , إذا تساكت أجزاءه ك قدر يسَتك٭تصل ذلك بسب (ُّ)(ارٍ نَ )بِ بينهما 

                                                           
 ( يف )ب( " كيعتد " .(ُ

 ( يف األصل " غَته " , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 ( يف )ب( " بااللتماـ " .(ّ

 ( يف األصل " زادت " , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ُِْ/ِلبهية , الغرر ا ُِٔ/ِ, الركضة  ِٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 ( " األكؿ " سقطت من )ج( .(ٔ

 . ُِْ/ِ, الغرر البهية   َِٗ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ٕ

 ( يف األصل " يبقي " , كالتصويب  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 .ّٕ/ٔ, اَّموع  ِٔ/ٔ فتح العزيز,  ِٖٕ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٗ

 ( قي )ب( " زكاة " .(َُ

 )د( " كال " . ( يف )ب( ك )ج( ك(ُُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كلو " .(ُِ

 . ّٕٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٗٓ/ِ, الركضة  ُٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُّ
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فوؽ  (ُ)كىذه, فضة كيعلمو ان رجها, مث يضع فيو ألفكيعلم ارتفاعو مث ٮت ذىبان  يضع فيو ألفان 
مث يضع فيو , من الذىب مث ٮترجها حجمان  (ِ)رب[أك]الفضة  ألف  /ب[؛ َٓ] األكُف

 .(ْ)أيضان  ككسطان  يكفي كضعو أكالن ك  ,منو ارتفاعو كاف األكثر (ّ)أقرب أيهما فإُف, ا١تخلوط

 ا١تخلوط منهما معان قدر  ع يف ا١تاءف يضأ كأضبطي من ىذه  (ٔ)كأسهلي : (ٓ)/سنومي قاؿ اإل
مث يضع , على كل منهما معلٍّ كيي , فضة األكثركيف الثانية , ذىبان  األكثر (ٕ)٫تااحدإمرتُت يف 

 طتلى يف ٥تي  (َُ)ورآفعن الف نقبلن  (ٗ)[األكُف] قير كأجرل الط  , (ٖ)إليوا كصل ا١تخلوط فيلةق ٔت
 فإف, ا٠تالص (ُُ)ا كضع يكوف عبلمة بُت عبلميتإذا١تختلط ا١تذكور  ف  أل, ل كزنو بالكليةهً جى 

 , عَتتُتشىب بف نقص عن عبلمة الذ  إك , ةه ض  فً  فوي صكنً  ذىبه  صفوي فنً , ليهماإاستوت نسبتو 
 العكسبأك , ذىبه  وي كثلثي  ةه ض  فً  ثاهي لي فثػي , (ُِ)عَتةشة بعبلمة الفض  عن ك 

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( " كىذا " .(ُ

 ( يف األصل " أكثر " , كالتصويب من )ب( ك)ج( ك )د( .(ِ

 ( يف )ج( " قرب " .(ّ

 .  ّٕٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُ/ٔ, اَّموع  ُٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 /ب( من النسخة )د(  .َِّ( هناية )(ٓ

 ( يف )ب( " كأسد " .(ٔ

 ( يف )ج( " أحد٫تا " , كيف )د( " إحديهما " .(ٕ

 .  َّٔ/ّ( ا١تهمات (ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت  من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

كزم , اإلماـ الكبَت, من كبار تبلمذة أيب بكر القفاؿ , كاف مقدـ الفقهاء الشافعية ٔترك , لو ( الفورآف : عبدالرٛتن مب ٤تمد بن أٛتد , أبو القاسم ا١تر (َُ

, سَت أعبلـ النببلء  ُِّ/ّ. ينظر: كفيات األعياف ق(ُْٔ)يف ا١تذىب كجوه جيده, من مؤلفاتو كتاب اإلبانة , تويف سنة احدل كستُت كأربعمائة 

 . َُٗ/ٓ, طبقات الشافعية الكربل ِْٔ/ُٖ

 ( يف )ب( " تكوف عبلمتو بُت عبلمتُت " .(ُُ

 ( يف )ب( " بشعَتتُت .(ُِ
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كىي أف , أيضان  (ِ)مع اٞتهل يتتأماـ كغَته طريق أخرل عن اإل "كفايةال"كيف , (ُ)فالبعكس
 ئان يىب شمث يضع من خالص الذ  , عورتفاام كيعلٍّ  ماء يف مثبلن  ألفه  وا١تختلط كى (ّ)تضع

كضع من خالص  (ْ)/ئتُتكم ألفان  إذا كاف, فمث يوزف ذلك حىت يصل لتلك العبلمةكئا ن يفش
لم ئة عي اٙتا٪ت /أ[ُٓ] اففإذا ك ,وزفيمث  (ٓ)كذلك حىت يصل لتلك العبلمة  فشيئان  ة شيئان ض  الفً 

 .(ٕ) (ٔ)اَّموع زنةنصف  زنتو ف  أل؛ فضةه  صفوي كنً  ذىبه  أف نصف ا١تختلط

ج فيو ٭تتا  (ٗ)كأالسبك  آالت (ٖ)]دق  فػى [مييز بأف كعسر الت   متةافاالذا تعذر إك : الرافعيي قاؿ 
ا مع كجود ٬توز تأخَتى فبل كاة كاجبة على الفورفإف الز   حتياطاالكجب ُف زماف صاٌف إ

أك ما يف معناه من شركط  سبككال يبعد أف ٬تعل ال ,"النهاية"ذكره يف  ,ا١تستةقُت
 .(َُ)انتهى.اإلمكاف

 

 
                                                           

 . َّٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ُ

 ( يف )ب( " يأيت على اٞتدؿ " .(ِ

 ( يف )ج( " يضع " .(ّ

 /أ( من النسخة )ب( .َّٓ( هناية )(ْ

 ( يف )ج( ك )د( " شيئان فشيئان حىت يرتفع ا١تاء إُف تلك العبلمة "  .(ٓ

  . ُْٖ/ٓية النبيو كفا( (ٔ

ما ال زنة , ( عبارة " الف زنتو نصف زنة اَّموع " غَت موجودة يف )ب( ك )ج( ك )د(, كيف موضعها " ُّذه النسبة . أنتهى . كا١تراد أف ذلك نصفو حج(ٕ

كاف كذلك ؛ ألف كبلن إذا جيعل أربعمائة كزيد على ذىبو   كإال  فزنة الذىب ستمائة , كزنة الفضة أربعمائة ؛ ألف ا١تختلط منهما إ٪تا يكوف ألفان بتلك النسبة إذا

 بقدر ما بُت نصف الفضة بلغ اَّموع ألفان , نبو عليو شيخنا " .

 )د(. ا١تثبت من)ج( " يفقد" , ك يف األصل ك )ب( " تفقد" كيف ( (ٖ

 ( يف )ج( " ك" .(ٗ

 . ُٔ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (َُ
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ف أخرب عن علم إف, ف كاف ىو ا١تخرج بنفسوإك  ظن ا١تالك لبةاألكثر غكال يعتمد يف معرفة 
 من الذىب كىو عشركف مثقاالن  رو ا١تذك (كَ لِ ي ذَ فِ )٬تب على من مر  (وَ ) .(ُ)ؽصدٍّ 

مركوز   -ٔتعٌت  (ازٍ كَ ن ِر مِ )ذا حصل إكبُت فما زاد كلو غَت مضر  كمائتا درىم من الفضة
 (ْ)(فنِ الد   ي  لِ اىِ جَ )كل مدفوف  (ّ):كشرعان , (ِ)تو بثال: كمعناه لغة ككتاب ٔتعٌت مكتوب

ف كانوا إ, أك اٟترب ك قطعوأ كالو ف َف ٭تييإك اإلسبلـ بدار  (ٕ)((ٔ)اتٍ وَ مَ بِ ) (ٓ)كجده من ذكر
أك , ظهار السيلإب كأ, كجده باٟتفرأ ءن ت سواامن ا١تو  (اهُ حيَ ا أَ مَ )يف  (و)أَ وف عنو يذب  

وب ربع كفارؽ كج, (ُِ)يخافالشٍّ  (ُُ)/ركاه (َُ) (ٗ)(مسٌ خُ )أك بغَت ذلك , رضاأل (ٖ)اهنيار
 ٫تايف أحد ]/بِٓ[ كال يشًتط كما يأيت .(ُْ)خفتها أك (ُّ)نةؤ بعدـ ا١ت العشر يف ا١تعدف

                                                           
 . ٖٖ/ّ, هناية احملتاج ّٕٕ/ ُ,  أسٌت ا١تطالب  َُ/ٔوع ,  اَّم ُٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 . ّٔٓ/ٓ, لساف العرب  ُُٓ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو  ّّْ/ِ( ينظر : مقاييس اللغة (ِ

 ( يف )د( " على كل مدفوف " .(ّ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج  ُٗ/ٔ,  اَّموع  ْٕ/ِ( ينظر : ينظر : األـ (ْ

 . ٖٗنظر ىذا البةث صأم ا١تسلم اٟتر...اٍف, ي( (ٓ

 ( " ٔتوات " سقطت من )ج( .(ٔ

 ِٔٔ/ُ, الصةاح  َُٕ/ُاظ الشافعي مارة كال ينتفع ُّا . ينظر : الزاىر يف غريب الفيس ٢تا مالك , كال ُّا ماء كال ع( ا١توات : يقاؿ لؤلرض اليت ل(ٕ

 . ّٖٓ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت 

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " باهنيار"  .(ٖ

 س" فيها طمس يف )د(  .( " ٜت(ٗ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج ُْْ/ِ,  الغرر البهية   ْٗ -ُٗ/ٔ, اَّموع ْٕ/ِ( ينظر : األـ (َُ

 /أ من )ج(  .ُِِ( هناية (ُُ

( , كاخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب اٟتدكد, باب جرح ُْٗٗ)َُّ/ِ( اخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب يف الركاز ا٠تمس (ُِ

 ( .َُُٕ) ُّّْ/ّعجماء كا١تعدف كالبئر جبار ال

 ( يف )ج( " لعدـ ا١تؤنة " , كىي مطموسة يف )د(  .(ُّ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج ّٖٔ/ ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُْ
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الذىب أك  من كاز دكف نصابفإف كاف الرٍّ , ُف ماؿ آخر لوإ (ُ)بل نصاب كلو بضموحوؿ 
ٔتا  ختصأفرض و ماؿ مستفاد من األن  أل؛ َف ٬تب فيو شيئان  غَت٫تا أك نصابان من ,الفضة
ما بدار  ككا١توات ,(ْ)كاةمصرؼ الز   كمصرفهما ,(ّ)كا١تعدف قدران كنوعان كاة فيو الز   (ِ)ٕتب

 .(ٓ)ةرت يف اٞتاىليـ من قبلع عادية عمٍّ سبلاإل

مالكو بلغتو  (ٕ)أف   ف ال يعلمأ كيعترب يف كونو ركاز ,ّتاىلي الدفن ما قبل مبعثو  (ٔ)فا١تراد
أف دفُت من  (ٗ)/كقضيتو ,(ٖ)هر  قأعن ٚتع ك  "اَّموع"كما يف  ءفهو يف ال  إك  الدعوة كعاند

صاب من ما دكف النٍّ  "ذلك" ج بقولو من زيادتوكخر  . سبلـ كَف تبلغو الدعوة ركازرؾ اإلأد
كيف القدٔف ٬تب  ,مر ١تا (ُّ)]فيو[يءش (ُِ)فبل اغَت٫ت (ُُ)من (َُ)]وجدي[قدين كما الن  

 .(ُٓ)"اٟتاكم"طبلؽ إ كيوافقو (ُْ)مطلقان 

                                                           
 ( يف )ب( " بقيمة "  .(ُ

 ( يف )ب( " ١تا ٬تب " .(ِ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج ِٖٔ/ ِ,  الركضة  ّْٔ/ّ,  البياف  َّْ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ّ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج ِٖٔ/ ِ,الركضة  َُّ/ٔ فتح العزيز,ّْْ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ْ

 . ِٖٖ/ ِ,الركضة  ِٗ/ٔ, اَّموع  َُٕ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كا١تراد "  .(ٔ

 .( سقطت من األصل , كىي مثبتة من )ب( ك )ج( ك )د( (ٕ

 .  ٓٗ/ٔ( اَّموع (ٖ

 /ب من )ب( .َّٓ( هناية (ٗ

 ( يف األصل " يؤخذ " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د(   .(َُ

 ( يف )ب( " يف " .(ُُ

 (  يف )ب( " كال " .(ُِ

 ( يف األصل " فيها " , كالتصويب من )ب( ك )ج( ك )د(  .(ُّ

 . ٗٗ/ٔ,  اَّموع  َُْ/ٔ زفتح العزي,  ّْٔ/ّ, البياف  ََُ/ّ( ينظر : حلية العلماء (ُْ

 . ُُِ( اٟتاكم الصغَت ص(ُٓ
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أك معاىد  كما دفنو مسلم, مسجد كأ نافذ (ُ)لركاز ا١تذكور ما كجد بطريقكبتعريف ا
أك اسم , ف عليو أك على ٨تو خامت معو قرآفبأف كا سبلـضرب اإل أك كجد عليو, (ِ)واتٔت

كقد جهل  يد ا١تسلمُت عليو ف  أل؛ (ّ)ف َف يعرؼ مالكوإ ةلقط إنوف اإلسبلـ ملك من ملوؾ
كما يضرب  يكاٟتلٍّ  (ْ)]تربكال[أك جاىلي  سبلميإ ون  أ يف ]/أّٓ[ ككذا لو شك, مالكو

عن  "اَّموع"كما اقتضاه ما يف كمثلو  , (ٓ)سبلـٟتكم اإل تغليبان ؛ سبلـ كاٞتاىليةمثلو يف اإل
 فكاعترب ا١تصنٍّ , هع ك٨تو بي لسيل الس  اكك, (ٕ)أك ال (ٔ)/كشك ىل ظهر بالسيل ا١تاكردم ما ظهر

 وفل,  يكفي٣ترده ال ف  أل ؛(َُ)أصلو (ٗ)الذم اعتربه (ٖ)ا١تدار عليو دكف الضرب ف  أل؛ فنالد  
 , (ُِ)على ملك من دفنو لبقائو ؛(ُُ)ه ٯتلكو كاجدَف غَتىمملكو د ما ىو بضرُّم كقد كج

                                                           
 ( يف )ب( " بطرؽ " .(ُ

 .  ٗٗ/ّ, هناية احملتاج  ِٗ/ٔ,  اَّموع  َُٕ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ِ

 .  ّٖٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٕٗ/ٔ,  اَّموع  َُٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 ك )د( . ( يف األصل " كالبَت " , كالتصويب من )ب( ك )ج((ْ

 .  ّٖٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٖٗ/ٔ,  اَّموع  َُٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 /أ من )د( .َِْ( هناية (ٔ

 . ٖٗ/ٔ( اَّموع (ٕ

 ٖٗ/ّ, هناية احملتاج  ِٕٖ/ِ, الركضة  َُٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 ( يف )ب( " اعترب " .(ٗ

 . ُُِاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (َُ

 ه " .( يف )د( " كأخذ(ُُ

 . ٖٗ/ٔ,  اَّموع  َُٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ُِ
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فن بو عبلمة على الد   (ُ)ىو يكتفُف أن  إشارة اعتبار الضرب اإل "للةاكم" ؽلكن الذم سو 
كونو  يلـز من كونو على ضرُّم (ِ)و البأن   يخاف اعتبارهكاستشكل الش   .ما َف يعلم ما ٮتالفو

 .(ٓ)ه مسلم كيدفنوأف ٬تد حتماؿال ؛(ْ) دفنهم (ّ)من

َف يكن  فلو نظرنا لذلك ال  إك , فنخذ مث الد  اىر عدـ األصل كالظ  األ بأف   جاب عنو ٚتعه أك 
كلو  بعبلمة تدؿ عليو يفاكتف, ُف العلم بكونو من دفنهمإ (ٔ)ذ ال سبيل؛ إركاز بالكلية لنا

 ٭تتمل و اسم ملكعلي ف كجد معو ٨تو خامتأك   ال  إك , مارةأ (ٖ)تعارضوَف  اذإضرُّم  (ٕ)٨تو
 .(َُ)يف كونو ركاز حينئذو  فبل يكفي, نٯتنع الظ   الن ااحتم (ٗ)سبلـكونو من ملوؾ اإل

كعبارة أصلو توىم , فن ٖتقق الد  توىم اشًتاط  فا١تصنٍّ ] /بْٓ[ ةعبار  اٟتاصل أف  ك 
 .فكل أحسن من كجو  , فيهما كما تقرر كليس كذلك, مطلقان  (ُُ)بالضرب ءاالكتفا

 عاه ا١تالكأد   (ُِ)ذاإف, أك يف موقوؼ عليو, أك معاىد, ما كجد ٔتلك مسلم يضان كخرج أ

                                                           
 ( يف )ب( " ال يكتفى " .(ُ

 ( " ال " سقطت من )ب(  .(ِ

 ( " من " سقطت من )د( .(ّ

 ( يف )ج( : دفنو " .(ْ

 . ٖٗ/ٔ,  اَّموع  َُٔ/ٔ فتح العزيز( (ٓ

 ( يف )ج( " كال سبيل " .(ٔ

 ( " ٨تو "  سقطت من )د( .(ٕ

 )ج( " يعارضو "  .( يف )ب( ك (ٖ

 ( " اإلسبلـ " مطموسة يف )ب( .(ٗ

 . ٖٗ/ّ, هناية احملتاج  َُّ/ِ( ينظر : مغٍت احملتاج (َُ

 ( يف )ب( " بالصرؼ "  .(ُُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك)د( " فإف " .(ُِ
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ف إك  ينفيو (ّ)ف الأ (ِ)فعةالرٍّ  بنكابكي  لكن شرط السي  ,(ُ)يخافالش   هكر ذ كما  أخذه ببل ٯتُت
 .(ٓ)ما بيده كسائر سنومكصوبو اإل, (ْ)وً عً َف يد  

 حتماؿال؛ عترب دعواه لوأف ٓتبلفو لو غالبان  (ٕ)معلومة ةاىر ظ يده مث   (ٔ)/ف  إفد بالفرؽ بينهما كري 
اه بعضهم نفف إف, رثتوقبلو أك ك  (َُ)فلمن ملكو اهنفأك  سكت (ٗ)ذاإف, (ٖ)أف غَته دفنو

و ن  أل؛ ف َف يدعوإفيملكو ك  رضاأل ييُف ٤تإكىكذا , مركسلك بالباقي ما , سقط حقو
س يـو منو ٜتي  خذؤ ليو كيإسلم يي ف, و منقوؿن  أل؛ البيعكال يدخل يف  حيائها ملك ما فيهاإب

                                                           
 . ِٗ/ٔ,  اَّموع  َُٕ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (ُ

اإلسبلـ ٧تم الدين أبو العباس األنصارم كلد سنة ٜتس كأربعوف كستمائة , كتفقو على السديد  ( ابن الرفعة : أٛتد بن ٤تمد بن علي بن مرتفع , شيخ(ِ

لسبكي كٚتاعة , من كالظهَت التزمنتيُت , كالشريف العباس , باشر حسبة مصر درس با١تدرسة ا١تعزية كلقب بالفقيو لغلبة الفقو عليو , كأخذ عنو تقي الدين ا

ت الشافعية البن , طبقاِْ/ ٗ, طبقات الشافعية الكربل ق(َُٕ)ة, تويف سنة عشر كسبعمائط, كالكفاية يف شرح التنبيولوسيتصانيفو ا١تطلب يف شرح ا

 . ّّٔ/ُمنة, الدرر الكاُُِ/ِقاضي شهبة 

 ( " ال " سقطت من )ب( .(ّ

 . ٗٗ/ّ, هناية احملتاج  َُْ/ِ, مغٍت احملتاج  ُْٓ/ِ: الغرر البهية ( ينظر(ْ

 . ٔٓٔ/ّمات ا١تهينظر: ( (ٓ

 /أ من )ب( .ُّٓ( هناية (ٔ

 ( يف )ب( " كمعلومة " .(ٕ

 . ٗٗ/ّ, هناية احملتاج  َُْ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٕٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك)د( " كإف " .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( ك)د( " ملك " .(َُ
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من  يسأ كلو, (ّ)احمليي مقامو رثةك  (ِ)كيقـو ,(ُ)كيلـز زكاة الباقي للسنُت ا١تاضية, ملكو
 .(ٔ)من ىو بيده (ٓ)ماـ أكصدؽ بو اإلت (ْ)مالكو

عرؼ مالك أرضو  (ٕ)ك, هدسبلـ أك العبدار اإل  ان كجد ركاز  لو صةابعن األ "اَّموع"يف ك 
ر ئكسا] /أٓٓ[ؿ س من مالكو كاف لبيت ا١تايأف إف, بل ٬تب حفظو (ٖ)لكو كاجده ٯتَف
كجده يف ملك فكاف و ن  أل ؛طريق بنةو هكما لو كجد  ةا َف يكن لقط٪ت  إك  ,عةئمواؿ الضااأل

ا إذا عيًرؼ مالكو تقرر أف ىذا فيم (ُُ)ا٦ت   (َُ)/كفارؽ ىذا ما قبلو ٔتا علم [(ٗ)١تالكو ٓتبلفو مث  
, كيوجو ذلك بأف بيانويس من لت عُت مالكو مث أهً , كذاؾ فيما إذا جي س من كجودهيمث أ

بعد اٞتهل  (ُِ)الوجود بعد اليأس من الوجود بعد ا١تعرفة أقدر منو بعد اليأس من الوجود
عزمو لواجده إذا ة كجعلناه ملك بيت ا١تاؿ حىت يسهل قربي  بالعُت, فلذلك راعينا تلك األ

, كال ينايف مر صرؼ فيو  ٔتاا كاجده من الت  ن  الة األخرل لبعد كجوده فمك  , ٓتبلفو يف اٟتجاء
ثو كديعة كجهل مالك ف مورٍّ أك خل   مثبلن  ْتجرهً  ما تقرر قو٢تم لو القى ىارب أك ريح  ثوبان 

                                                           
 ( يف )ج( " يف السنُت ا١تاضية "  .(ُ

 " .( يف )ب(  " كتقـو (ِ

 . ٗٗ/ّ, هناية احملتاج  َُْ/ِ, مغٍت احملتاج   ّٗ-ِٗ/ٔ, اَّموع  َُٖ-َُٕ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 ( يف )د( زيادة : " أم كأف جهل احمليي فأييس من معرفتو "  .(ْ

 ( " أك " سقطت من )ب( ك )ج( .(ٓ

 . ََُ/ّ , هناية احملتاج َُْ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٕٖ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٔ

 ( " الواك " سقطت من )ج( .(ٕ

 ( يف )د( " كأخذه " .(ٖ

 . ٓٗ/ٔ( اَّموع (ٗ

 /ب من )ج( .ُِِ( هناية (َُ

 ( يف )ج( " كما تقرر "  .(ُُ

 (  " بعد ا١تعرفة أقرب منو بعد اليأس من الوجود "  سقطت من )ب(  .(ُِ
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, فةينئذو فبل على ما قبل اليأس (ُ)ةمل ىذا, فلكو بل ٭تفظو؛ ألن و ماؿ ضائعذلك َف يتم
, فإف قلت يعكر و مث اٞتهل بو كاٞتهل بو من أصلوفظو بُت معرفة مالكفرؽ يف كجوب ح

كجد بإرض ٦تلوكة فلذم اليد فيها, فإف َف يدعها  قطة كمااآليت يف اللي قو٢تم على ذلك 
, قلت ٬تاب عن ذلك بأف ا١تراد فلمن قبلو, كىكذا إُف احمليي, فإف َف يدعها كانت لقطة

كها عنو كحينئذو فيستند إُف كجوده يف األرض قبل اإلحياء لو نفى مي يدعها مث  أن   (ِ)بلم
فن ٓتبلؼ ا١توجود فيها على صورة الد   ,فن اٞتاىلي لقطةا١توجود يف ا١توات ال على صورة الد  

كاجده ال  ٓتبلؼبنفيو لو  لكو عنوو ركاز ٯتلكو كاجده األكؿ قهران فلم يزؿ مي اٞتاىلي فإن  
ٯتلكو قهران فأثر يف إندفاعو عنو نفيو كصار كا١توجود يف ا١توات فن اٞتاىلي ال على صورة الد  

غَت مالكها  (ٓ)]اثناف [عاهي فاد  كجد بدار  (ْ)وفل, (ّ)]لقطةفجاز لو أخذه على جهة ال  
ؽ ذك اليد بيمينو دٍّ صي  منو أك مشًتن , أك مستأجر, ىو مستعَت أك, إليوفصدؽ أحد٫تا سلم 

َف  وعلى أن   ااتفق لوك , َف يصدؽ ال  إك , (ٕ)كرندده كلو على زمن ي (ٔ)]يف[ ف أمكن دفن مثلوإ
دعى ار ليد ا١تالك فأكلو تنازعا فيو بعد رجوع الد   ,تفاقان ا الكيدفنو صاحب اليد فهو للم

 ف  أل؛ معو ؽ ا١تستعَت كمن مردً أك قبل ٨تو العارية صي , ف أمكنإ ؽدً بعد الرجوع صي  دفنان 

 

                                                           
 (  يف )ب( " فةمل بعذر على .." , كيف )ج(  " فةمل على .." .(ُ

 ( يف )ب( " فلم " .(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كلو "  .(ْ

 (  سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف األصل " كزمن "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ..(ٔ

 ( يف )ب( " كلو على بعد " .(ٕ
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لك ٔت  (ّ)كلو كجد, (ِ)ابقةاليد الس   تنسخ هد, فيكاز يف يدهلو حصوؿ الرٍّ  (ُ)لك سلما١تا
 فإف دخل, كَف يأخذه قهران  أماهنمبف َف يدخل إ ماـكما قالو اإل, ءحريب بدار اٟترب ففي

كاستشكل  ,(ْ)كاف غنيمةف دخل  إك , وهتمبثمتناع أخذه كما منعو إل؛ عليهم دهر  بأماهنم
, لسان تكاف ٥ت أك جهاران , كاف سارقان   خفيةف أخذه إو بأن   فيئان يخاف ما مر من كونو الش  
ا١تأخوذ ال  أف   "السَت"يف  افعيي بأف الذم ذكره الر   سنومي كاعًتضو اإل, (ٓ)ص ُّماتخذ ٥تكاأل

ح بو مردكد ٔتا صر  ء يف (ٕ)]كونو[ ]/بٔٓ[ ماـ منما قالو اإل ف  أك , (ٔ)خذهٮتتص بو آ
 .(ٗ) (ٖ)ه ٮتتص بوكاجد ا١تذىب أف   ف  إمث , افعيالر  

 

 

 

 

                                                           
 من )ب( , كيف )د( " يسلم " .( " سلم " سقطت (ُ

 . ََُ/ّ, هناية احملتاج  َِٗ/ِ, الركضة   ٔٗ/ٔ, اَّموع  َُُ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ِ

 ( يف )د( " كجده " .(ّ

 . ّٕٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٗ/ِ, الركضة َُٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 . ِٖٗ/ِ, الركضة َُٖ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (ٓ

 . ِْٓ/ُُلعزيز ينظر: فتح ا( (ٔ

 . ٕٓٔ/ ّ( يف األصل " ماية " , كالصواب  "  كونو " .  ينظر : ا١تهمات (ٕ

 . ٖٓٔ-ٕٓٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ٖ

٥تمسة مطلقا  ( قولو : " ففيء كما قالو اإلماـ ...........مث أف ا١تذىب أف كاجده ٮتتص بو " غَت موجودة يف )ب( ك )ج( ك)د( , كا١توجود : " فغنيمة(ٗ

خُت كاإلماـ ىنا واءن اخذه قهران أـ بنةو سرقة أك اختبلس كما نقلو الرافعي يف السَت , كأعتمده ٚتع متأخركف كاألذرعي كاألسنوم , كاعًتض ما كقع للشيس

 ٦تا ٮتالف ذلك " .
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 وعِ رُ ة الز  اُ كَ َز 

 (ادَ ا زَ مَ فَ  قٍ وسُ أَ  ةِ مسَ ي خَ فِ )لعشر أك نصفو كما يأيت ا, مسلم إُف آخره٬تب على كل  (وَ )
ا ١ت ؛(ِ)ذلك ٖتديد ال تقريب ف  أل (ُ)سَتبي كلو ال يف أقل من ذلك, من ا١تعشرات اآلتية

 (ّ)]مرتال[كف ٜتسة أكسق من ليس فيما د)): صح من قولو صلى اهلل عليو كسلم
 .(ْ)((صدقة

كىي ألف كستمائة رطل  .(ٓ)((ليس يف حب كال ٘تر صدقة حىت يبلغ ٜتسة أكسق )): كقولو
كما ركاه , ستوف صاعان  -ن كسرىا بفتح الواك أفصح كأشهر م -(ٕ)سقالو  ذإ ؛(ٔ)بغدادم

 .(ُُ) (َُ)ٚتاعن ا١تنذر عليو اإلقل ابنك , (ٗ)كغَته (ٖ)افبن حبا

                                                           
 ( يف )ج( ك )د( " يسَتان "  .(ُ

 . ّٖٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّّ/ِ , الركضة ٔٔٓ-ٓٔٓ/ٓ فتح العزيز,  ُِِ-َُِ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ِ

 ( يف األصل " الثمر " , كالتصويب من منت اٟتديث يف الصةيةُت , كىو ا١تثبت يف )ب( ك )ج( ك )د( . .(ّ

 ( .َٖٗ)ٕٓٔ/ِ( , كاخرجو مسلم , كتاب الزكاة , ُْٗٓ) ُُٗ/ِ( اخرجو البخارم , كتاب الزكاة , باب ليس فيما دكف ٜتس ذكد صدقة , (ْ

 ( .ٕٗٗ) ْٕٔ/ِو مسلم , كتاب الزكاة , ( اخرج(ٓ

رىم , كيساكم ( الرطل : معيار يوزف بو , ككسره أشهر من فتةو , كىو بالبغدادم تسعوف مثقاال , كىي مأئة درىم كٙتانية كعشركف در٫تا كأربعة أسباع د(ٔ

 . ِِّ/ُ, معجم لغة الفقهاء  َِّ/ُغراـ . ينظر : ا١تصباح ا١تنَت  َْٕ

 . ُٕٖ/ُ. معجم لغة الفقهاء  َُُ/ُ,ٖترير الفاظ التنبيو  َٔٔ/ِلًتا . ينظر : ا١تصباح ا١تنَت  ُٓٔو ٛتل البعَت , كيساكم ( الوسق : ى(ٕ

 ( .َّٖ)َِٖ/ّ( , كضعفو االلبآف يف إركاء الغليل ِِّٖ) ٕٔ/ٖ( صةيح أبن حباف (ٖ

 ٖٔٓ/ُ( , كاخرجو ابن ماجو, كتاب الزكاة , باب الوسق ستوف صاعا ُُٖٕٓ) َّٗ/ُٖ( اخرجو أٛتد يف مسند أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو (ٗ

(ُِّٖ. ) 

 ( يف )ج( " كنقلو أبن ا١تنذر , كعليو اإلٚتاع " .(َُ

 . ْٔ/ُاإلٚتاع إلبن ا١تنذر ينظر: ( (ُُ
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  ,(ّ)/أنو ٙتانية أرطاؿ (ِ)]لسغال[ف قيل يف إك  (ُ)ىنا تفاقان ا ٜتسة أرطاؿ كثلثصاع كال
ي
د كا١ت

لذم كىذا ىو ا, رطبلف ا١تن   ف  أًل ؛ نٍّ مى  ٙتا٪تائة الصغَت (ٔ)كبا١تنٍّ , ما ذكر (ٓ)اٞتملةف, (ْ)رطبلف
 .و ا١تعترب ن  أًل ؛ ُف التقدير بالكيلإ فكعدؿ عنو ا١تصنٍّ , (ٕ)"اٟتاكم"ذكره 

ذكر كَف  مناف مااختلفا فبلغ باأل فإ, فذا كافق الكيلإك  ستظهارلبلا ىو ٪ت  إكالتقدير بالوزف 
من كل  كا١تعترب يف الوزف, (ٗ)كيف عكسو ٕتب ,(ٖ)]توزكا[ب ٕتيبلغ بالكيل ٜتسة أكسق َف 

 .(ُُ)ينز على ا٠تفيف كالر  (َُ)ملتو يشفإن   ,نوع الوسط

ثبلٙتائة كستة  [(ُِ)/كالرطل الدمشقيكزنو ستمائة درىم  الذم  الكبَت أعٍت ]/إٔٓ [كبا١تنٍّ 
 (ُٓ)](ُْ)(ُّ)رطل بغداد مئة كثبلثوف در٫تا افعي أف  على مرجح الر   ا كثلثا منٍّ كأربعوف منًّ 

                                                           
 . ّٖٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب ِّّ/ِ, الركضة  ٓٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 ن )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " العسل " , كا١تثبت م(ِ

 /ب من )د( .َِْ( هناية (ّ

 . ُٖٗ/ِ, اَّموع  ٓٔٓ/ٓ فتح العزيز,  ِِّ/ُينظر : اٟتاكم الكبَت ( (ْ

 ( يف )ب( " كاٞتملة "  .(ٓ

ىنىا , الذم يكاؿ بو السمن كغَته , كقيل الذم يوزف بو , كاٞتمع أمناءه ,كيف لغة ٘تبم )من ( بالتشديد , كا(ٔ
ٞتمع أمناف , كىو رطبلف , كيساكم ( ا١تٌن : ا١ت

 . ْْٗ/ُ, معجم لغة الفقهاء  ِٖٓ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  َِِٕ/ٔغراـ . ينظر : الصةاح  ّٗ.ُٖٓ

 . ُِِ( اٟتاكم الصغَت ص(ٕ

 ( يف األصل " زكاه بو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ِٕ/ّ, هناية احملتاج  ُْٕ/ِ, الغرر البهية  ِّّ/ِ, الركضة  ٔٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( يف )ج( " مشتمل " , كيف )د( " يشمل " . .(َُ

 . ِٕ/ّ, هناية احملتاج  ْٖ/ِ, مغٍت احملتاج  ُْٕ/ِ( ينظر: الغرر البهية (ُُ

 /أ من )ب(  .ِّٓ( هناية (ُِ

 . ٗٓٓ/ ٓ فتح العزيزينظر: ( (ُّ

 ( يف )ب( : زبادة " كثبلثوف در٫تان "  .(ُْ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األ(ُٓ
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 ةئة كٙتانيم وأن   (ُ)وكمعلى مرجح الن   نٍّ ا كستة  أسباع مى منًّ  كأربعوفكاثناف  نٍّ ثبلٙتائة مى ك 
 .(ِ)اع درىمكأربعة أسب كعشركف در٫تان 

 (ّ)/ةقي  كنصف رطل كنصف أك  با١تصرم ألف رطل كأربعمائة رطل كٙتانية كعشركف رطبلن ك 
كنصف  (ٓ)رادبإٜتسة  بكيي ا١تصرم على ما حرره السي  (ْ)كباإلردب, سبعا درىمك كثلثها 
ككل  ,مدا سبعة أقداح (ٕ)ككل ٜتسة عشر, بعي مدسي  إال   (ٔ)حافاع قدالص   ألف  ؛ كثلث

 (ٗ)وِفي كقوؿ القمي , فعليو الصاع ٜتسمائة كستوف قدحان , كنصف كربع صاعان  (ٖ)رعشٜتسة 
                                                           

 كستمائة , ( النوكم : ٭تِت بن شرؼ بن مرم بن حسن , ٤تي الدين أبو زكريا , ٤ترر ا١تذىب , اإلماـ العبلمة , شيخ اإلسبلـ , كلد سنة إحدل كثبلثُت(ُ

ل يـو أثٍت عشر درسان على ا١تشايخ , صاحب الفنوف يف أصناؼ تفقو على الشيخ كماؿ الدين اسةاؽ ا١تغريب  كمشس الدين عبدالرٛتن ا١تغريب , ككاف يقرأ ك

ككتاب األذكار  العلـو فقهان كمتوف أحاديث كأٝتاء الرجاؿ كلغة, من تصانيفو الركضة كا١تنهاج كشرح ا١تهذب كصل فيو إُف الربا , كا١تنهاج يف شرح مسلم

, طبقات الشافعية  َٗٗ/ُ, طبقات الشافعية  ّٓٗ/ٖطبقات الشافعية الكربل . ينظر:  ق(ٕٕٔ)كرياض الصاٟتُت ,  تويف سنة سبع كسبعُت كستمائة

 . ُّٓ/ِالبن قاضي شهبة 

 .  ِّّ/ِ, الركضة  ْٖٓ/ٓاَّموع ينظر: ( (ِ

 /أ من )ج(  .ُِّ( هناية (ّ

نظر : الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي غراـ  . ي ُِِٖٓغراـ , فيكوف اإلردب  ُِِٕ: مكياؿ ٔتصر , كىو أربعة كعشركف صاعان , كالصاع ( اإلردب(ْ

 .   َِٕ/ُ, معجم لغة الفقهاء  ِٕٗ/ُ, ٚتهرة اللغة  َُْ/ُ

 ( يف )ب( " إردبات " , كيف )ج( " إرادات "  .(ٓ

,  ُْٗ/ِصباح ا١تنَت , ا١ت ٖٔ/ٓالقدح : من اآلنية ما يفرؽ بو الشيء أك الذم يشرب فيو , كىي آنية معركفة , كاٞتمع أقداح . ينظر : مقاييس اللغة  ((ٔ

 .   ِْٖ/٥ُتتار الصةاح 

 " مدا " مطموسة يف )ج( . ((ٕ

 ( " عشر " سقطت من )ب(  .(ٖ

ٝتع من , ا١تتعينُتكاف من الفقهاء األفاضل كالعلماء ا١تتعبدين كالقضاة   ,القاضي ٧تم الدين القموِفالقرشي, بن ياسُت  ٛتد بن ٤تمد بن مكيأالقموِف: ( (ٗ

كتوُف اٟتسبة ٔتصر كدرس كغَتىا, توُف اٟتكم بقموال  ,كقرأ األصوؿ كالنةو ,مث بالقاىرة ٚتاعة كغَته كاشتغل بالفقو بقوص در الدين ابنقاضي القضاة ب

سنة سبع تويف , كشرح مقدمة ابن اٟتاجب يف ٣تلدين, شرح الوسيط يف الفقو ٝتاه البةر احمليطلو  ,بالفخرية بالقاىرة كما زاؿ يفيت كيدرس كيكتب كيصنف

 . ِْٓ/ِ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة َّ/ٗ, طبقات الشافعية الكربل ُٔ/ٖينظر: الوايف بالوفيات .ق(ِٕٕ)كعشرين كسبعمائة
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. ة اليمُتككفار  لزكاة الفطر ٬تعل القدحُت صاعان , ردبإكربع  (ُ)رادبإستة  وألن   و ستمائةأن  
 .(ّ)( ِ)حُت تقريباع قدكوف الص  بأف    مردكد

آخر إُف  جنس مي ضفبل يي , كاحد (] (ْ)سٍ نْ جِ [ نْ مِ )كيشًتط أف تكوف ا٠تمسة أكسق فأكثر 
, عَتنطة كالش  ٟتوب كابيف اٟت كقياسان , يببز  كال (ٓ)]مرت  ال[يف  ٚتاعان إ صابلتكميل النٍّ 

 .(ٕ)صُتخاباسم كطبع  لٍّ كي  (ٔ)]نفرادإل[

 دةن جو  تختلفإ (َُ)فإك  لتكميلو (ٗ)ُف بعضيضم إ بعض أنواع اٞتنس أف   (ٖ)]كبلمو[ كأفهم
, كلو نادران  ((ُِ)ارٍ يَ اختِ  وتِ قُ  نْ مِ )كأف يكوف , كسيأيت ]/بٖٓ  [(ُُ)كغَتىا ان كلون ةن اءدكر 

 (ُّ)لتي عَت كالسي اٟتنطة كالش   كمن اٟتبوب, خل كالعنب خاصةمار ٙتر الن  كىو من الثٍّ 
 –كاللوبيا  كالباقبل كاٟتمص سبلبكالعدس كال -كىو نوع منها  - كالدخن كالذرة (ُْ)كاألرز

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( " إرداب " .(ُ

 . ْٖ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٖٔ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ِ

 قريب . " سقطت من )ب( . قولو : " إردب , ٬تعل القدحُت صاعان ...........ت( (ّ

 ( يف األصل " ٜتس " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف األصل " الثمر " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . (ٓ

 ( يف األصل " كإلنفراد " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . ْٕ/ّ, هناية احملتاج  ِّٕ/ِ, الركضة  ٗٔٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ٕ

 سقطت من األصل  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .. ((ٖ

 ( يف )د( " بعضو " .(ٗ

 ( " كإف " تكررت مرتُت يف )ب( .(َُ

 ( يف )ب( " كغَته "  .(ُُ

 ( " من قوت اختيار " مطموسة يف )د( .(ُِ

 . ِّٓ/ُ, الصةاح ِٕٔ/ُِالسلت: بالضم, ضرب من الشعَت ليس لو قشر, كأنو حنطة . ينظر: هتذيب اللغة ( (ُّ

 , كاألقرب أهنا تكررت كلمة " كالذرة "  .( يف األصل كلمة غَت كاضةة(ُْ
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؛ كاة يف اٞتميعجب الز  تك٨توىا ف -كىو نوع منو  - كا١تاش, (ُ)بافلاٞتك   -الدجر يسمىك 
 .(ّ)دخارة اإلكصبلحي تياتقاالّتامع اٟتق بو الباقي ك , (ِ)ولوركدىا يف بعض

 (ٔ)]أخذت[)ال ): (ٓ)يب موسىم ألاهلل عليو كسل  ى فيما صح من قولو صل   (ْ)ا اٟتصركأم  
ا بدليل م؛ ضايفإ فهو (ٖ)(((ٕ)بيبكالز   مركالت   كاٟتنطة عَتربعة الش  من ىذه األ ال  إدقة الص  

كفيما  ,العشر (ٗ)سيل كالبعلكال ءيما سقت السماف)) :مى اهلل عليو كسل  صح من قولو صل  
 اثالق (َُ)افأم  , وببمر كاٟتنطة كاٟتا يكوف ذلك يف الت  ٪ت  إك , ح نصف العشرضبالن   يسق

عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل  ىعف فعفوه  –ا١تعجمة الساكنةب -أم كالقضب كالرمافكالبطيخ 
 .(ُُ)((عليو كسلم

                                                           
 . ِْٕ/ُ, لساف العرب ٓٔ/ُُاٞتلباف: حب أغرب أكدر على لوف ا١تاش إال أنو أشد كدرة منو كأعضم جرمان . ينظر: هتذيب اللغة ( (ُ

 ( يف )د( " بعضها " .(ِ

 . َٕ/ّ, هناية احملتاج  ُِّ/ِ, الركضة   ُٔٓ-َٔٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ّ

 ( يف )ج( " اٟتضر " .(ْ

مع كفد األشعريُت بعد فتح خيرب, كاف حسن الصوت بالتبلكة, ككاف  عبداهلل بن قيس بن سليم, أبو موسى األشعرم, صةايب جليل, قدـ على النب( (ٓ

صفُت مث أعتزؿ الفريقُت, مات بالكوفة سنة اثنتُت كأربعُت, كقيل أربع  على زبيد كعدف, كاستعملو عمر على البصرة, كاف أحد اٟتكمُت يف عامل النب 

 . ُُٖ/ْ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة ّْٔ/ّكأربعُت, كقيل غَتىا .  ينظر: أسد الغابة 

 )ب( ك )د( .( يف األصل " ألنو يأخذ " , كيف )ج( " النا نأخذ " , كا١تثبت من منت اٟتديث يف سنن الدار قطٍت , كىو ا١تثبت يف (ٔ

 ( يف )ب( " كالزبيب كالتمر " .(ٕ

( كقاؿ إسناده صةيح , ُْٗٓ) ٖٓٓ/ُ( , كاٟتاكم يف مستدركو ُُِٗ) ِْٖ/ِالدار قطٍت يف سننو , باب )ليس يف ا٠تضركات صدقة (  أخرجو(  (ٖ

 ( .َٖٖ) َْٓ/ِكصةةو األلبآف يف السلسلة الصةيةة 

 البةث .من ىذا  ُٕٖينظر تعريف ا١تؤلف لو ص  ((ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( " كأما " .(َُ

( , ُْٖٓ) ٖٓٓ/ُ( , كاٟتاكم يف مستدركو , كتاب الزكاة  ُُٓٗ) َْٖ/ِالدار قطٍت يف سننو , باب )ليس يف ا٠تضركات صدقة (  أخرجو(  (ُُ

إسناد صةيح , كقاؿ ابن حجر يف ( , قاؿ اٟتاكم ىذا طريق صةيح االسناد كَف ٮترجاه , كلو شاىد بْٕٕٕ) ُِٔ/ْكالبيهقي يف السنن الكربل 

كصدر اٟتديث  , فيو ضعف كانقطاع , كنقل عن الًتمذم قولو : ليس يصح عن النب صلى اهلل عليو كسلم يف ىذا الباب شي . ّٓٔ/ِالتلخيص اٟتبَت 
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 قتياتاال (ِ)أف   نساف غالبان كىو ما يقـو بو بدف اإل (ُ)]اتتبا١تق[ككجو اختصاص الوجوب 
 كلؤ ا يرج بو غَته ٦ت  خك , (ٓ)ركراترباب الض  حق أل (ْ) (ّ)/ ]فيو [ فوجب ضركرم للةياة

 (ٔ)]يمنبال[ت أصفر نب - سرٍ كالوى  كالزعفراف وفلزيتكا  أك تادمان , ان أك تنعم, تداكيان  ]/أٗٓ[
ل كالسمسم كالبطيخ جكحب الف (ٗ)سمي كالًتي  (ٖ)مرطي ةل كغَته كالقي الن  كعسل  - (ٕ)صبغ بوي

كةب  ركرةحاؿ الض   (ُُ)ما يقتات ختياراالكْتاؿ , (َُ)كغَتىا كالكمثرل كالرماف
)ةبى لٍ ل كاٟتي ظكاٟتن (ُِ)الغاسوؿ

ُّ) . 

                                                                                                                                                                     
 كالعيوف أك كاف عثريان  ءما سقت السمافي( بلفظ: " ُّْٖ) ُِٔ/ِعند البخارم, كتاب الزكاة, باب العشر فيما سقي من ماء السماء كبا١تاء اٞتارم 

 " .ضح نصف العشربالن   يما سقك  ,العشر

 ( يف األصل " با١تيقات " , كيف )ب( " ا١تقتات " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ُ

 (  يف )ج( " إال أف " .(ِ

 ( سقطت من األصل ,  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 /ب من )ب( .ِّٓ(  هناية (ْ

 . َٕ/ّ, هناية احملتاج  ِّْ/ّاٟتاكم الكبَت  :( ينظر(ٓ

 ( يف األصل  " بالثمر " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .  (ٔ

 . ٓٓٔ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  َُُ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو   ٖٖٗ/ّ: الصةاح ( ينظر(ٕ

, لساف    َُٗ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو   ََُِ/ٓر : الصةاح حب  العصفر . ينظ   -بكسر القاؼ كالطاء كضمها , لغتاف مشهورتاف  -( القرطم : (ٖ

 . ْٕٔ/ُِالعرب  

 ّٕ/١ُتصباح ا١تنَت ( ال ًتميسي : على كزف بندؽ , حب معركؼ من القطآف , الواحدة ترمسة , كشجره ٢تا حب مفل ع ٤تز ز ,أك الباقبلء ا١تصرم . ينظر : ا(ٗ

 .  ّْٓ/ُ, القاموس احمليط  ِّ/ٔ, لساف العرب 

 ( يف )ج( " كغَت٫تا "  .(َُ

 ( يف )ج( ك )د( " : زيادة " بو " .(ُُ

 . َُْ/َّ( حب الغاسوؿ : ىو األشناف . ينظر : تاج العركس (ُِ

 . ِٕ – ُٕ/ ّ, هناية احملتاج  ِِّ – ُِّ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٔٓ – ُٔٓ/ ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُّ
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أك أف يكوف ذلك اٞتنس كلو بشرط  ان كاة على مالك جنس مقتات اختيار ا ٕتب الز  ٪ت  إك 
ضج مر بظهور مبادئ الني ت  كىو يف ال صبلحو ابد أم (ِ)(حَ لَ صَ )قد  (ُ)ف قلإك   بعضو

ما قد صارا هن  أل؛ (ْ)كاةٕتب الز   فةينئذو  (ّ)(وِ لكِ ي مِ فِ ) هدشتداإكيف اٟتب ب, وفكاٟتبلكة كالتل
, (ٔ)على البيع قياسان ؛ اٟتق البعض بالكل اكإ٪ت   ,(ٓ)/كاتا٠تضر كقبلهما كانا من  ُتتقو 

طو اًت من عدـ اش (ٕ)طبلؽ عبارة أصلو ىناإا قد يتوىم من ٦ت   حًتازان ازيادتو  ذا منُّصريح كالت  
 ال  إب ا ال ٕتمعناه أهن   ف  إف, (ٗ)كاشتداد اٟتب (ٖ)مرالث   بزىوقولو فيما بعد  ىذا فعدف إك 

ف ٛتل أك زرع كذلك كأ, من ٙتر ٩تل مباح ان فلو أخذ نصاب, ْتصوؿ ذلك يف ملك ا١تالك
 .زكاتو  (َُ) تلزموَفُف موات إٟترب ا يل بذره من دارالس  

كاف  ]/بَٔ[ف إف, (ُُ)عوئال با اىا ىوك  ز  بلح يف ملكوكبدا الص   مثمرةن  يبلن ٩تكلو اشًتل 
ف َف يبقى إك , لزمو زكاتو بلح يف مدتو١تلك لو كبدا الص  فمن كاف ا, بشرط ا٠تيار راءشٍّ ال

للمشًتم مث إذا َف يبقى ا١تلك لو [ أك فسخ كا٠تيار, عئكا٠تيار للبا بأف مضى البيع ا١تلك لو

                                                           
 ( " كإف قل " سقطت من )ب(  .(ُ

 " مطموسة يف )د( . ( " صلح(ِ

 ( " يف ملكو " مطموسة يف )د( .(ّ

 . ِّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٓٔ/ٓ, اَّموع  ُٖٓ/ٓ فتح العزيز,  ِّٕ/ّ: اٟتاكم الكبَت ( ينظر(ْ

 /أ من )د(  .َِٓ( هناية (ٓ

 . ِّٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب ِْٖ/ِ, الركضة  ْٓٔ/ٓ, اَّموع  ِٖٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ٔ

 . ُِِاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٕ

 ( يف )ب( ك )د( " التمر " , كيف )ج( : بدكف نقط .(ٖ

 . ُِْاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٗ

 ( يف )د( " يلزمو "  .(َُ

 . ِْٖ/ِ, الركضة  ْٓٔ/ٓ, اَّموع  ِٖٓ/ٓ فتح العزيز: ر( ينظ(ُُ
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 (ِ)٢تما كقفت (ُ)]مرة رجع عليو من انتقلت إليو فإف كاف ا٠تيار كاة من الث  اعي الز  كأخذ الس  
بلح يف ملكو فبدا الص   أك مكاتب, كلو كاف ا١تشًتم كافران , لك لزمتوفمن ثبت لو ا١ت, كاةالز  

 ا١تشًتم ليس أىبلن  ف  أل؛ ب فيها زكاة على أحد٬تَف  مث ردىا بنةو عيب بعد بدكه
, كاة ُّالتعلق الز  ان؛ رد قهر تَف  ان أك مسلم, (ّ)و حُت الوجوبلكٔتكن تكالبائع َف , للوجوب

؛ ـ القطعبلح حري الص   او اشًتاىا كحدىا بشرط القطع فبدكل, ردف أخرجها من غَتىا إف
 (ْ)َف يفسخ يفإف رض, ءباإلبقا ىف َف يرضإع الفسخ ئكللبا, لتعلق حق الفقراء ُّا

كاة ال تسقط الز   كبفسخو, (ٔ)/كلو الرجوع يف الرضى, ع قد زاده خَتان ئالبا ف  أل؛ (ٓ)/ا١تشًتم
 .(ٕ)عن ا١تشًتم

 ال  إك  اللزـك ف بدا بعدإ مًت ه قبل القبض عيب قدٔف فيتخَت ا١تشك بد أف   ركشيي ث الز كْت
بقاؤىا إ (ٗ)ىذه ٙترة استةق ف  أل من ا٠تيار كهو يف العقدز رط يف الش   على أف   بناءن  (ٖ)؛نفسخا

 .(ُُ)يف العقد (َُ)يف زمن ا٠تيار فصار كا١تشركط

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )د( " كجبت " .(ِ

 . ٕٗ/ّ, هناية احملتاج  ِّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٖ/ِ, الركضة  ِٖٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ّ

 ( يف )ب( " بالفسخ " .(ْ

 /ب من )ج( .ُِّ( هناية (ٓ

 /أ من )ب( .ّّٓ( هناية (ٔ

 . ٕٗ/ّ, هناية احملتاج  ِّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٔٔ/ ٓ, ااَّموع  ّٖٓ – ِٖٓ/ ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ٕ

 (  يف )ب( " ليفسخ " , كيف )د( " الفسخ " .(ٖ

 ( يف )ج( " يستةق " .(ٗ

 ( يف )ب( " ا١تشركط "  .(َُ

 . ٕٗ/ّ, هناية احملتاج  ٖٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ِّٕ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ُُ
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فإف كجدت شركط خلطة  ,بلحكاقتسماه قبل بدك الص   أك بعضوكلو  ان مثمر  (ُ)كلو كرثا ٩تبلن 
)]هايى ك  ز [ واراٞت

ه بدك  (ّ), أك بعدنفرادة اإلفزكا ال  إك ا٠تلطة كما قبل القسمة  ]/أُٔ[ زكاة (ِ
 .(ْ)حالة الوجوب شًتاكهماال ؛ف اقتسماإك كجب عليهما زكاة ا٠تلطة 

ف تصح القسمة فكي, مرةكاة بالث  الز   لتعلق ؛شكاؿإ (ٓ)لت بيعان عً ذا جي إه كيف القسمة بعد بدك 
 .(ٕ)طبطب بالري بيع الري  متناعكال ؟(ٔ)خراجهاإقبل 

مة كما ُف الذٍّ إ نتقاؿ اٟتق حينئذإل ؛ضمُتلت  كارص بعد ا٠ت (ٖ)نكً ٘تي ا قد أهن  : كؿكجواب األ
 .(ٗ)يأيت

نصيب صاحبو من  لًّ بأف يشًتم كي  ضمُترص كالت  قد تتصور بعد ا٠ت القسمة أف   :كالثآف
ُف إكال ٭تتاج , رىمدٍّ يف ال قاصمث يقع بينهما الت   بدرىم مثبلن  كجذعان  ٙترةن  النخلتُت إحدل

 .(َُ)مرة بالبيعفردت الث  ذا أي إ٤تلو  ف  أل؛ شرط القطع

 ُف شرط القطعإك٭تتاج , من جذعها خربنصيب اآل  (ُُ)٫تااحدإمن ٙترة  نصيبو لًّ أك يبيع كي 

                                                           
 ( يف )د( " ٩تيبلن " .(ُ

 ( يف األصل " زكاه " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 )د( " كبعد " .( يف )ب( ك (ّ

 . ّٗٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٖ/ِ, الركضة  َٕٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( " تبعان " .(ٓ

 . ِّٗ/ِ, الركضة  ُٕٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ٔ

 ( " بالرطب " سقطت من )ب( .(ٕ

 ( يف )ب( " ٯتكن " .(ٖ

 .ّٗٔ/ُطالب , أسٌت ا١ت ِّٗ/ِ, الركضة  ُٕٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ٗ

 .ِّٗ/ِ, الركضة  ُٕٓ/ٓ فتح العزيز,  ُِٓ/ّ, اٟتاكم الكبَت  ِّّ/ّ: هناية ا١تطلب ( ينظر(َُ

 ( يف )ب( " أحد٫تا " , كيف )د( " إحديهما " .(ُُ
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 اممرة كاٞتذع بنصيب اآلخر منهصيبو من الث  نلن كي ككذا لو باع  , (ُ)ف كاف قبل بدك الصبلحإ
صوؿ ا يأيت يف بيع األكما يعلم ٦ت  , كعكسو فبلبد من شرط القطع جذع ىذه بثمرة تلك

 .مار كالثٍّ 

يف  (ِ)عتبا ملكهم ما َف هن  أل؛ زكاىا كرثتو بلح بعد موتوكبدا الص  ف كاف على ا١تيت دين إف
ن م خذتأي يسركا أف إ مث, ]/بِٔ[ ين من غَتىالدٍّ ا كقضاء إمساكهابدليل أف ٢تم  ينالدٍّ 
 ءدرىا الغرماين كيرجع بقف أعسركا قدمت على الدٍّ إ, ك ءللغرمامر خل كالث  ؼ الن  رً كصي ٢تم ما

و ص, كخءذلك القدر على الغرما بها تلفكسب, (ّ)ا كاجبة عليهمهن  ألأيسركا  إذاعلى الورثة 
كلو  .(ْ)جوعفبل ر هنا تتعلق بالعُت أف قلنا إف, ةمبالذٍّ ق تعلهنا تأذا قلنا إٔتا  "التهذيب"يف 

 .(ٔ)ٟتدكثها على ملك الورثة؛ مرةبالث   ءَف يتعلق الغرما خل بعد ا١توتالن   (ٓ)أطلع

 ككل, كغَت٫تا ل معو غالبان ؤكال ي (ٕ)/ركقش من تنب ًى(قّ ن َ )مُ كاة يف نصاب حب ا ٕتب الز  ٪ت  إك 
الذم  (ٗ)هلقشر  اعتباران  فنصابو عشرة أكسقكل معو كال يؤ ه يدخر يف قشر  (ٖ)كالعلس األرزمن 

                                                           
 . ٖٔٓ/ٓ, اَّموع  ُٕٓ/ٓ فتح العزيز,  ُِٔ – ُِٓ/ ّ: اٟتاكم الكبَت ( ينظر(ُ

 ( يف )ب( " يبع " .(ِ

 ا "  .( يف )ب( " عليه(ّ

 . ٖٖ/ّ( التهذيب (ْ

 ( يف )ب( " طلع " .(ٓ

 .َّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِْ-ِّٗ/ِ, الركضة   ِٕٓ – ُٕٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ٔ

 /ب من )ب( .ّّٓ( هناية (ٕ

 . ِٓٗ/ّ, الصةاح ٖٓ/ِضرب من اٟتنطة تكوف حبتاف يف قشر كاحد, كىو طعاـ أىل صنعاء . هتذيب اللغة : ( العلس(ٖ

 )ج( " بالقشرة "  . ( يف(ٗ
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 قشره كأف   تصفيتو من قشره (ِ)و ال ٕتبم أن  لً فعي , صفبالنٍّ  (ُ)قىب, أك ألو أصلحادخاره فيو 
 .(ّ)ال يدخل يف اٟتساب

, (ٓ)اعتربناه دكهنا العشرة دكف من (ْ)]لو حصلت[ كسق ا٠تمسةاأل ف  أ فعةكْتث ابن الرٍّ 
أف قشرة  (ٕ)"العدة"يخاف عن صاحب كنقل الش   ,  داؿ عليو (ٔ)"الشرح الصغَت"ككبلـ 

 ,كىو كما قاؿ: ذرعيقاؿ األ ,(ٗ)"اَّموع"يف  لكن أستغربو, (ٖ)ال تدخل يف اٟتساب باقبلال
 ,ف َف يكن ا١تنصوصإ (َُ)جك ـ بو كىو قضية كبلـ ابنكالوجو ترجيح الدخوؿ أك اٞتز 

 فإ (اف  جَ )ر ٙتك , (ُّ) (ُِ)زيلت تنعمان ف أإك  كغَت٫تا ]/أّٔ[ يف اٟتمص كالشعَت (ُُ)كيدخل

                                                           
 ( يف )ب( " كابقن " .(ُ

 ( يف )ب( ك )د( " ٬تب " .(ِ

 . ّٕ/ّ, هناية احملتاج ْٖ/ِ, مغٍت احملتاج   َّٓ – َِٓ/ ٓ, اَّموع  ٗٔٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ُّٕ/ٓينظر: كفاية النبيو ( (ٓ

 . ِٔ, ا٠تزائن السنية صَْْ/ُغَت: شرح لئلماـ الرافعي على الوجيز . ينظر: ا١تعجم ا١تفهرس الشرح الص( (ٔ

, ا٠تزائن السنية ُُِٗ/ِ. ينظر: كشف الظنوف  ق(ِّٓ), ا١تتوىف سنة ثبلث كعشرين كٜتسمائة, إبراىيم بن علي الطربمأبو ا١تكاـر الركيآف ىو( (ٕ

 . ّٕص

 . َِٓ/ٓموع , اَّ ٗٔٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٖ

 . َِٓ/ٓ( اَّموع (ٗ

كي , ( ابن كج : يوسف بن أٛتد بن يوسف القاضي , أبو القاسم الدينورم , كاف أحد أئمة الشافعية , صةب أبا اٟتسن القطاف , كحظر ٣تلس الدار (َُ

نت لو نعمة كثَتة , كلو مصنفات كثَتة منها كتاب ككاف يضرب بو ا١تثل يف حفظ ا١تذىب , كىو من أصةاب الوجوه يف ا١تذىب , توُف القضاء ببلده , ككا

, طبقات الشافعية البن شهبة  ْٗٓ/ٓ, طبقات الشافعية الكربل  َْ/ ِٗ. ينظر : الوايف بالوفيات  ق(َْٓ)التجريد , تويف سنة ٜتس كأربعمائة

ُ/ُٖٗ . 

 ( يف )د( " كتدخل "  .(ُُ

 ( " تنعمان " سقطت من )ب(  .(ُِ

 .  ٖٓ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٗٔ/ُلب : أسٌت ا١تطا( ينظر(ُّ
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كما   (ِ)/رص العنبمر أف ٮتي أ))  :ماهلل عليو كسل   ىو صل  ١تا صح أن  ؛ (ُ)كزبيب أتى منو ٘تر
خل الن  كجعل  .(ٔ)((ل ٘تران خالن  زكاة  (ٓ)]خذؤ ت[كما  زكاتو زبيبان  (ْ)]خذؤ تك [ لخالن   (ّ)رصٮتي 

م كسل   عليو ى اهللب صل  ليهم الن  إكقد بعث , لكُّا ٩ت أكالن  خيرب فتةت ف  أًل ؛ أصبلن  (ٕ)فيو
 أمر ٓترصو كخرص ائف كُّا العنب الكثَتما فتح الط  , فلافخرصه (ٖ)ةعبد اهلل بن ركاح

 .(ٗ)خل كانت عندىم أكثر كأشهرالن   ف  كأًل  ,َت عندىمثل الكخالن  

كال   يأيت منو ٘تربأف ال (ف  جِ يَ  )الَ كاف   (َُ)فإك   -طاءسكاف الإبفتح الراء ك  - (بٍ طْ و رَ أَ )
 ,(ُُ)ف من ذلكل بو نصاب ما ٬تفيكم لوكماذلك كقت   ف  أل؛ ف يف العادةزبيب جيدا

 
                                                           

 . ّٕ/ّ, هناية احملتاج  ِّٔ/ِ, الركضة  ٖٔٓ/ٓ فتح العزيز,  ِِّ/ّ: البياف ( ينظر(ُ

 /ب من )د( .َِٓ(  هناية (ِ

 ( يف )ج( " ٮترج " .(ّ

 يف )ب( ك )د(  .( يف األصل " كيؤخذ " , كيف )ج( " كٮترج " , كا١تثبت من منت اٟتديث يف سنن أيب داؤد , كىو ا١تثبت (ْ

 ( يف األصل " يؤخذ " , كا١تثبت من منت اٟتديث يف سنن أيب داؤد , كىو ا١تثبت يف )ب( ك )ج( ك )د(  .(ٓ

( , كالًتمذم يف سننو , كتاب الزكاة , باب ما جاء يف ا٠ترص َُّٔ) َُُ/ِأبو داؤد يف سننو , كتاب الزكاة , باب خرص العنب  أخرجو( (ٔ

( , من حديث سعيد بن ا١تسيب عن عتاب بن ُِٖٔ) َُٗ/ٓلنسائي يف السنن الصغرل , كتاب الزكاة , باب شرؿء الصدقة ( , كأْْ) َِِٕٖ/ّ

ذا أسيد مرفوعان , قاؿ الًتمذم : ىذا حديث حسن غريب , كقد ركل ابن جريج ىذا اٟتديث عن ابن شهاب عن عركة عن عائشة , كسألت ٤تمدان عن ى

 . ِّٖ/ّجريج غَت ٤تفوظ , كحديث ابن ا١تسيب عن عتاب أثبت كأصح. كضعف اٟتديث االلبآف يف إركاء الغليل  اٟتديث , فقاؿ : حديث ابن

 ( يف )د( " منو " .(ٕ

كبدراى كأحد   , شهد العقبةصةايب جليل , كأحد النقباء ,أبو ٤تمد ,ن امرلء القيس األنصارم ا٠تزرجيبن ثعلبة ب ةعبداهلل بن ركاح :ة( ابن ركاح(ٖ

لى اهلل عليو كسلم , ككاف حارس رسوؿ اهلل صفتح كما بعده , كاستشهد يـو مؤتة, كىو أحد األمراء يف غزكة مؤتة, كا١تشاىد كلها إال الا٠تندؽ كاٟتديبيةك 

 . ِٓٔ/ُ, هتذيب األٝتاء كاللغات  َُّ/ّ, أسد الغابة  ٖٖٗ/ّ: االستيعاب كشاعره . ينظر

 . ّٖٔ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ُْٓ/ٓ, اَّموع  ِِٖ/ّ( ينظر : البياف (ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " إف " بدكف الواك .(َُ

 . ّٕ/ّ, هناية احملتاج  ِّٔ/ِ, الركضة  ٖٔٓ/ٓ فتح العزيز,  ِّّ/ّ( ينظر: البياف (ُُ
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 .(ُ)لقلة فائدتو؛ نةطوؿ مدتو كس بعدـ اٞتفاؼ "الشرح الصغَت"كاٟتق يف 

ا كاة ٦ت  اعي الز  ف أخذ الس  إ, ف(ّ)على ا١تالك (ِ)اسيكالدٍّ  ذاذكاٞت ةصفي٨تو اٞتفاؼ كالت   ةنؤ كم
ا١تقاٝتة بيع على  ف  أل: افعيالر   (ْ)/قاؿ, ف بقيتإ كجب ردىاف يف حاؿ رطوبتو ٬ت

كسيأيت لذلك , (ٔ)فرازإا أهن   "اَّموع"يف كصةح  .(ٓ)طب ال ٬توزطب بالري كبيع الري  ,الصةيح
 .ا باُّ (ٕ)]يف بياف[مزيد 

ا على أهن   بناءن  ؛(ٗ)كاألكثركف ]/بْٔ[ (ٖ)افعيعليو الش  ف تلفت كما نص إكرد قيمتها 
, (ُُ)"اَّموع"كصةةو يف , (َُ)يخُت ىنا يف موضعُتما اقتضاه كبلـ الش   كىو, متقومة

بو ٛتل  كالقائل, (ُّ)ةةا يف الغصب أهنا مثلي  لكن صة  , (ُِ)بو و ا١تفىت:أن  سنومكقاؿ اإل
 .(ُْ)ص على فقد ا١تثلالن  

                                                           
 . ّٕ/ّ, هناية احملتاج  ّٖٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُ

 .َُٕ/ُأم داسوىا, كالدياس من يدكس اٟتب. ينظر: الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي  يدرس اٟتب, أم يداس كينقى, كقد درس الناس حنطهم ,( (ِ

 .ٖٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ّ

 /أ من )ج( .ُِْ( هناية (ْ

 . ّٖٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٓ

 . ّْٕ/ٓ( اَّموع (ٔ

 ( يف األصل " قريبان كيف باُّا  " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك  )د(  .(ٕ

 .  ّٓ/ِ: األـ ( ينظر (ٖ

 . ْْٖ/ٓ, اَّموع ْٖٓ/ٓفتح العزيز ( ينظر : (ٗ

 . ِِٓ/ِ-ِْٗ/ِ, ركضة الطالبُت ٖٗٓ/ٓ -ْٖٓ/ٓينظر: فتح العزيز ( (َُ

 . ْْٖ/ٓاَّموع ( (ُُ

 . ِّٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ُِ

 . ُٗ/ٓ ركضة الطالبُت , َِٕ/ُُ فتح العزيزينظر: ( (ُّ

 . ٖٖ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّٕ/ُطالب أسٌت ا١ت ْٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُْ
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كذا , (ِ)أك أخذه (ُ)ت/فاك رد الت   كإال  ء اجز كاة أفإف كاف قدر الز  , اعيلس  ف عند اكلو ج
ْتاؿ  ئ٬تز ال : جك قوؿ ابن (ْ)"الركضة"كاختار يف , (ّ)"اَّموع"كاختاره يف , قاؿ العراقيوف

ا ٪ت  إك , (ٕ)مث ميزه ةفيما أخذه من ا١تعدف قبل التنقي (ٔ)ذلك ئك٬تز , (ٓ)القبض من أصلو لفساد
 .(َُ)فة الواجبةا َف تكن بالصٍّ هن  أل؛ (ٗ)بعد أخذ ا١تستةق لتكمي   (ٖ)خلةس زئٕتَف 

و ما يشرب ىكالبعل ك ةو  نؤ ببل مي  قيى ف سي إ (رٌ شْ عُ )كجب فيو  ل نصاب ما مركحيث كمي 
أك ساقية , أك قناة, أك عُت, أك هنر, مطر ءبنةو ما يكا١تسق, (ُُ)بعركقو لقربو من ا١تاء

  كقدبضم الداؿ  - (بٍ والَ دَ كَ   ةٍ نَ ؤْ مُ بِ  (ُّ)يَ قِ ن سُ إِ )فَ  (ُِ)ةنؤ اجت ١تف احتإك  هرحفرت من الن  

 

 

                                                           
 /أ من )ب(  .ّْٓ( هناية (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( " كأخذه "  .(ِ

 .   ْٗٓ/ٓ( اَّموع (ّ

 ( يف )ج( ك )د(  " أصل الركضة " .(ْ

 . ِْٗ/ِ( الركضة (ٓ

 ( " ذلك " سقطت من )ب(  .(ٔ

 . ُْٗ/ِ, الغرر البهية  ٖٓ/ٔ, اَّموع  ّّْ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٕ

 ( يف )ب( " ٩تلة "  .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كملت يف يد ا١تستةق " .(ٗ

 .  ُْٗ/ِ( ينظر : الغرر البهية (َُ

 .  ِٖٕ/ُ, الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي  ٓٓ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ُّٓٔ/ْ( ينظر : الصةاح (ُُ

 ( يف )ب( " ا١تؤنة " .(ُِ

 ( " فإف سقي " مطموسة يف )د( .(ُّ
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, (ّ) (ِ)]ةكر الب[ ةيالل الد  يكق, ه اٟتيوافما يدير  (ُ)كىو وفني جنكىي ا١تة ياليقاؿ لو الد  ك  - يفتح
كذلك ؛ (ٕ)العشر أم (وُ فُ صْ نِ فَ )ح ناض ي, كسق(ٔ)ه ا١تاءما يدير  (ٓ)]يكى [(ْ)]ةكناعور [

أك كاف  فيما سقت السماء كالعيوف)) : مى اهلل عليو كسل  ا صح من قولو صل  ك١ت, (ٖ)اعلئلٚت
 (َُ).((أك كاف بعبلن ))  :كيف أخرل (ٗ) .((هنار كالغيماأل)) :يف ركايةك  .((العشر ]/أٓٔ[ عثريان 

 .(ُّ)( ُِ)((ةيى انً بالس  )) :كيف ركاية .(ُُ)((بالنضح نصف العشر  كفيما سقي))  بدؿ عثريان 

 ُف الوجوب كعدموإظر بالن ة كا١تعلوفةائمكما يف الس  كخفتها  (ُْ)ةكثرة ا١تؤن ذلك يفا١تعٌت ك 

 

                                                           
 " كىو " سقطت من )ب( , كيف )ج( " كىي " .( (ُ

 ( يف األصل " البكر " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 .  ِّْ/ُّ, لساف العرب  ُٖٗ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  َُٕ/ُ( ينظر : ٥تتار الصةاح (ّ

 ( يف األصل " كناعوره " , كيف )ب( " كناعرة " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ْ

 ك )ب( ك )د(  " كىو " , كا١تثبت من )ج( .( يف األصل , (ٓ

 .  ِٔٔ/ُْ, لساف العرب   ِّّٗ/ٔ( ينظر : الصةاح (ٔ

 . ِْٔ/ٓ, اَّموع  ٖٕٓ/ٓ فتح العزيز,  ِْٗ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٕ

 . ّٓ/ُ, مراتب اإلٚتاع  ّٗ/ُُ( ينظر : األكسط يف السنن كاإلٚتاع كاإلحتبلؼ (ٖ

 ( .ُٖٗ) ٕٓٔ/ِ, كتاب الزكاة , باب ما فيو العشر أك نصف العشر ( اخرجو مسلم يف صةيةو (ٗ

( , كأبو داكد يف سننو , كتاب الزكاة , باب صدقة الزرع ُُٕٖ) ُٖٓ/ُ( اخرجو ابن ماجو يف يننو , كتاب الزكاة , باب صدقة الزرع كالثمار (َُ

 . ِِٖ/ّ( , كصةةو االلبآف يف إركاء الغليل ُٔٗٓ) َُٖ/ِ

" بخارم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب العشر فيما يسقى من ماء السماء كبا١تاء اٞتارم , كَف ير عمر بن عبدالعزيز : " يف العسل شيئان ( اخرجو ال(ُُ

ِ /ُِٔ (ُّْٖ. ) 

 ( .ُٖٗ) ٕٓٔ/ِ( اخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب ما فيو العشر أك نصف العشر (ُِ

 ( يف )د( " بالثانية " .(ُّ

 يف )ب( " ا١تؤف " . ((ُْ
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 (ّ)كصل ا١تاء هتيأتذا إف, رعالز   (ِ)ال نفس ةنعالص   ا لعمارةهن  أل؛ ٨تو القناة (ُ)ةكال عربة ١تؤن
 . (ْ)ضح ك٨توهبلؼ الن  ٓت, بنفسو

 (ٓ)]ك[,فر حليو يف إيل اٞتارم بالس  قيى ما سي  -سكاهنا إكقيل ببفتح ا١تثلثة  -مر ثى كالعى 

 . (ٗ)نثى ناضةةكاأل, ك٨توه عليو من بعَت (ٖ)سقىاضح ما يي كالن   ةانيالس  ك  .(ٕ)ا١تطر (ٔ)مالغي

ككذا , و مضموف فيهمان  أل؛ صفنٍّ ال جبفي غصبو  (َُ)]كأ [مشل كبلمو ما لو اشًتل ا١تاءك 
رض ا١تستأجرة  األصفو بُترؽ يف كجوب العشر أك نكال ف, (ُُ)فيو ةلعظم ا١تن  ؛ بوهت  اذا إ

 .((يف أرض مسلمكخراج ال ٬تمع عشر )): كخرب ,األخبارلعمـو ؛ (ُِ)كغَتىا راجكذات ا٠ت
ُت ككقفها ضها من الغا٪تمث تعو   ةن اإلماـ عنو فتةها  إذا ةاجي  األرض خرى كتكوف . (ُّ)ضعيف

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ٔتؤنة " . (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " لنفس " .(ِ

 ( " ا١تاء " سقطت من )ب( .(ّ

 . ٕٕ-ٕٔ/ ّ, هنابة احملتاج  ُّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٔ/ٓ, اَّموع  ٖٕٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 )د( . (  يف األصل " كيف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك(ٓ

 ( يف )د( " كالغنم " .(ٔ

 .  ّّٗ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  ّٕٕ/ِ, الصةاح  ُٓٗ/ِ( ينظر : هتذيب اللغة  (ٕ

 ( يف )ج( ك )د( " يستقى " .(ٖ

 . ِِٗ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ُٗٔ/ِ, لساف العرب  ُُْ/ُ(  ينظر : الصةاح (ٗ

 ( يف األصل " كغصبو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .  .(َُ

 .ِّْ/ِ, الركضة  ٔٔٓ/ٓ فتح العزيز,  ِِٕ/ّ, هناية ا١تطلب  ِِٓ/ّ(  ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُُ

 .ٕٔ/ ّ, هنابة احملتاج  ِْٓ/ِ, الركضة  ٖٕٓ/ٓ فتح العزيز(  ينظر : (ُِ

اد عن ابراىيم عن علقمة عن ابن : ركاه ابن عدم يف الكامل عن ٭تِت بن عنبسة , حدثنا أبو حنيفة عن ٛت ِْْ/ّ( قاؿ الزيلعي يف نصب الراية (ُّ

يفة عن ٛتاد عن مسعود عن النب صلى اهلل عليو كسلم , قاؿ أبن عدم : ٭تِت بن عنبسة منكر اٟتديث , كإ٪تا يركل ىذا من قوؿ إبراىيم , كقد ركاه أبو حن

= لركاياتو عن  , ك٭تِت بن عنبسة مكشوؼ األمر يف ضعفو؛ إبراىيم من قولو , فجاء ٭تِت بن عنبسة,  فأبطل فيو , ككصلو إُف النب صلى اهلل عليو كسلم
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راج يسكنها الكفار ٓتتكوف لنا ك على أف  أك فتةها صلةان  ,علينا كضرب عليها خراجان 
 ]/بٔٔ[ (ّ)ىي (ِ)شًتطتكَف  ف سكنوىا بوإف ,سبلمهمإب (ُ)سقطهاال ن أجرةمعلـو فهو 

 (ٖ)/ّتوازً  كمي ٭تي  وي أصلي  عرؼي كال يي  منها (ٕ)ؤخذت (ٔ)يتكاألراضي ال, (ٓ)( ْ)لنا كاف جزية تسقط بو
الظاىر يف اليد  ف  أل؛ فلهم التصرؼ فيها (ٗ)]٢تا[ لك أىلهاكٔت, و ْتقاىر أن  الظ   ف  أل؛ هً أخذً 

عنو   ال إف أخذه السلطاف بدالن إ عن الواجب بدالن  ظلمان  (َُ)/١تأخوذا كال يقع ا٠تراجا١تلك 
 . (ُُ)مو٘ت  ف نقص البدؿ عن الواجب إف, جتهادبااليف الزكاة  القيمة كأخذ

تتكرر يف  اإ٪ت   األهن  ؛ ا مر٦ت   َتىاغ (ُّ)ٓتبلؼ األكُف,زكاة لغَت السنة  (ُِ)را١تعش  ب يف كال ٬ت
 . (ُْ)معرضة للفساد ءماكىذه منقطعة الن  , النامية األمواؿ

                                                                                                                                                                     
, كقاؿ الدار الثقات ا١توضوعات , كقاؿ ابن حباف : ليس ىذا من كبلـ  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم , ك٭تِت دجاؿ يضع اٟتديث كال ٖتل الركاية عنو =

 اؿ البيهقي : ىو حديث باطل , ك٭تِت ىذا متهم بالوضع .بن اٞتوزم يف ا١توضوعات , كقادجاؿ يضع اٟتديث , كذكره  قطٍت : ٭تِت

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ال تسقط " .(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يشًتط " .(ِ

 ( يف )ب( " بقي " .(ّ

 .ّٗٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّْ/ِ, الركضة   ٕٔٓ – ٔٔٓ/ٓ فتح العزيز(  ينظر : (ْ

 ( " بو " سقطت من )ب( .(ٓ

 " البليت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل (ٔ

 ( يف )د( " توجد " .(ٕ

 /ب  من )ب( .ّْٓ( هناية (ٖ

 ( سقطت من األصل , كيف )د( " ٢تم " , كا١تثبت من )ب( ك )ج(  .(ٗ

 /أ من )د( .َِٔ( هناية (َُ

 . ّٗٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٓ/ِ, الركضة  ٕٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 ا١تعشرات " .( يف )ج( " (ُِ

 ( يف )ب( " خبلؼ " .(ُّ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٗٔٓ – ٕٔٓ/ ٓ, اَّموع  ِٓٓ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُْ
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صف ف كاف النٍّ إف, بواجبيهما الواجب عمبلن  (طَ س  قُ )كدكهنا  ةو نٔتؤ  أم (امَ هِ بِ ) يى سق (وْ أَ )
سة كجب ٜت كثلثو بدكالب أك ثلثاه ٔتطر, جب ثبلثة أرباع العشر ك  صف ُّذاكالنٍّ ُّذا 

حسب ( ى لَ عَ )الواجب  (ِ)]طيقس[ا ٪ت  إك , (ُ)كيف عكسو ثلثا العشر, أسداس العشر
 ال, عددان  رأكث خراآل ف كاف السقيإك  ا١تدة عتباربا رعكالز   (ْ)مريف الث   ءماكالن   (ّ)(وِ شْ )الن  

دة فلو كانت ا١ت, أنفع من سقيات ةسقي كرب  , ىو ا١تقصود شوالن   ف  أل؛ عدد السقياتعلى 
 إُفكالربيع  ءمن الشتاز تاج يف ستة أشهر كاح ٙتانية أشهر اإلدراؾيـو  إُفمن يـو الزرع 

 ثبلث سقيات إُفالصيف  ]/إٔٔ[ هرين من زمنكاحتاج يف ش, يتُت فسقى با١تطرسق
مقدار  (لَ كَ شْ أَ  نْ إِ وَ ) (ٔ)ثبلثلكربع نصفو ل كجب ثبلثة أرباع العشر ٢تما (ٓ)/قى بالنضحفس

 (يَ و  )سُ ا١تدة  عتبارباكجهل نفع كل منها  كالنضحف سقى با١تطر أب, همابو من ىما سق
, (ٖ)ببل تعيُتف علم تفاكهتما إف, (ٕ)ةكميلـز الت   ئبلل؛ ع العشرفيجب ثبلثة أربا , بينهما

كيوقف  , فيؤخذ ا١تتيقنكزيادتو على نصفو العشر (َُ)]نع[نقص الواجب  (ٗ)]فقد علمنا[
 .(ُُ)مي ا١تاكرد ذكره, ُف البيافإلباقي ا

                                                           
 . ِْٓ/ِ, الركضة  ٕٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ِّٔ/ّ, البياف  ُِٓ – َِٓ/ ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُ

 ( يف األصل " سقط " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 . ِْٖ/ٓ, مقاييس اللغة  َٔٔ/ِالن شو : أم نشوء الزرع ك٪تائو , كنشأه : إذا خرج كابتدأ كٕترد كأرتفع . ينظر : ا١تصباح ا١تنَت  ((ّ

 ( يف )ج( " التمر " .(ْ

 /ب من )ج( .ُِْ( هناية (ٓ

 .  ِْٔ – ِْٓ/ِ, الركضة  ٕٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ِّٕ/ّ, البياف  ِٗٔ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ٔ

 . ِْٔ/ِ, الركضة  َٖٓ/ٓ فتح العزيز,  ِّٕ/ّ, البياف  ُِٓ/ ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٕ

 ( يف )ب( " نقص " , كيف )ج( ك )د( " تعُت " .(ٖ

 ( يف األصل " فإف علما " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف األصل " على " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . ُِٓ/ّم الكبَت اٟتاك ينظر: ( (ُُ
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ف اهتمو إ, فصل عدـ كجوب الزيادة عليواأل ف  أل؛ بو منهما صدؽ ا١تالك فيما سقيكيي 
 يهز كال, حقو أكثر ف  أل با١تالك؛ غَتهك  (ِ)يف ا١تكيلاعي الس   أكيبد, (ُ)ندبان فو ل  ح اعيالس  

 .(ْ)( ّ)بل ٬تعل فيو ما ٭تتملو, كال ٯتسةو ُّا فوقو يدها١تكياؿ كال يضع 

على  (رٍ جَ شَ ) ٙترة (صُ رْ خَ )بو أك نائ ماـلئل (بَ دِ نُ )وَ  (ٔ)ستتارهال؛ يف اٟتب (ٓ)صر كال خ
أمر ٓترص العنب كما ))  :و صلى اهلل عليو كسلم١تا صح أن   ؛بلحد بدك الص  عب (ٕ)مالكها

كتبعو  كاستثٌت ا١تاكردمي  ,(ُُ)الرفق با١تالك كا١تستةق وتكحكم .(َُ)(((ٗ) (ٖ)/]مرتال[ رصٮت
نة يف كلكثرة ا١تؤ  لكثرهتا؛ ٚتاعصها باإل٭تـر خر : فقاؿ, ال كرمها ٩تل البصرة (ُِ)آفي لركي  ا

                                                           
 .  ُّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْْٔ/ٓ, اَّموع  ُِٓ/ ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُ

 ( يف )ج( " الكيل "  .(ِ

 . ِْٕ/ِ, الركضة  ُٖٓ/ٓ فتح العزيز, ِِٓ/ ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ّ

 ( يف )ب( " ٖتملو " .(ْ

, ٖترير  َُّٓ/ّٟتزر كالظن , كىو حرز ما على النخل من الرطب ٘تران . ينظر : الصةاح ( ا٠ترص : مصدر خرص ٮترص , بضم الر اء ككسرىا , من ا(ٓ

 . ُِ/ٕ, لساف العرب  ُُِ/ُالفاظ التنبيو 

 .  ْٖٓ/ٓ فتح العزيز,  ِْٕ/ّ, هناية ا١تطلب َِٔ/ّ, البياف  ّٕ/ِ( ينظر : األـ (ٔ

 ( يف )ب( " مالكو " .(ٕ

 ا١تثبت من )ب( ك )د( .( يف األصل , ك )ج(  " الثمر " , ك (ٖ

 /أ من )ب( .ّٓٓ( هناية (ٗ

  . ُٖٓ( سبق ٗتر٬تو ص (َُ

 .  ّّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٖٕ/ٓ, اَّموع  ْٖٓ/ٓ فتح العزيز,  ِّْ/ّ( ينظر : البياف (ُُ

 ( يف )د( زيادة " يف " .(ُِ
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بأف كبلـ و في ]/بٖٔ[ كنوزع .(ِ)األكل منها للمجتازأىلها  (ُ)باحةكإل, خرصها
 . (ّ)رؼ منهمرؼ منو ما عي ُّم من عي  بكيي ٟتق السي أكعليو  ,ٮتالفو األصةاب

لكثرة  ضبط ا١تقدارذ ال حق للمستةقُت كال ين؛ إفبل يتأتى ا٠ترصبلح ص  ال ا قبل بدكأم  
 .(ٓ)حينئذ (ْ)العاىات

جههما عدـ أك  ,جواز خرص الكل كجهافففي , آخر (ٔ)]دكف[ صبلح نوع اكلو بد
م عدلُت عا١تُت ز للمالك أف ٭تكٍّ جا ارصان  يبعث خَف أك, كلو فقد اٟتاكم, (ٕ)جوازه

 .(ٖ)نظَت ما يأيت مرةكيتصرؼ يف الث  مة ُف الذٍّ إاٟتق  قللين وً انً نضمٍّ رصاف عليو كيي ٮت

 جتهاداالليس من أىل  يءش  لاٞتاىل با ف  أل؛ بو (فٌ ارِ عَ )رص شخص لصةة ا٠ت (طَ رِ شُ وَ )
 ؛ بصَتان  ناطقان  (ٗ)عدالن  ذكران  ران ح عاقبلن  بالغان  بأف يكوف مسلمان  ,كلها (اتِ ادَ هَ لش  لِ  ىلٌ أَ ) فيو
كٚتع , لواليةا كأا ذكر ٯتنع قبوؿ ا٠ترب كانتفاء كصف ٦ت  , (َُ)كاليةه ك  خبارإا٠ترص  ف  أل

 .هادة يف اٞتملة أىل للش   افإهن  ٨تو ا١ترأة  إلخراج؛ هاداتالش  

                                                           
 ( يف )ب( " كال يأخذ " .(ُ

 . َُِ/ْ, ْتر ا١تذىب  ِِٓ -ِِْ/ ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ِ

 .  ٖٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( يف )ب( " ا١تعامات " .(ْ

 . ٖٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٓ

 ( سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ..(ٔ

 .  َُٓ/ِ, الغرر البهية  َُِ/ْ, ْتر ا١تذىب  ِِٓ/ ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٕ

 . ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب ِْٕ – ُْٕ/ ٓ,   ااَّموع ٖٓ – ْٖ/ّ( ينظر : التهذيب (ٖ

 . ّّٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ُِٓ – َِٓ/ِ, الركضة  ٕٖٓ/ٓ فتح العزيز,   ِّْ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٗ

 .  َُٓ/ِ( ينظر : الغرر البهية (َُ
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كما , (ُ)ا٠ترص نشأ عن اجتهاد فكاف كاٟتاكم ف  أل؛ و يكفي خارص كاحدكأفهم كبلمو أن  
أف يكوف  (ّ)٬توز .(ِ)((كاحد ةمع ابن ركاحكاف يبعث )): مى اهلل عليو كسل  و صل  أن   مرك 
 .(ْ)أك كاتبان  عينان مي 

 صريحكالت  , (ٔ)اأك من غَت٫ت ا١تقدار منهما (ٓ)حىت يتبُت األمركقف  خارصاف كلو اختلف
 .هادات من زيادتو أىلية الش   (ٕ)شًتاطبا ]/أٗٔ[

 (ُُ)]ك[ ,(َُ)]مرتال [(ٗ)ٚتيع أم (وُ م  عُ )ي َ  ا٠تارص  (ٖ)أف وتصة ال يف ة ا٠ترصك٬تب يف كيفي
 (ُِ)ا/ذ)) إ: مى اهلل عليو كسل  صل   كما صح من قولو ,كال يًتؾ للمالك شيئان , العنب با٠ترص

افعي رضي الش   وٛتل .(ُّ)(( الربع افدعو  الثلث اَف تدعو  فإف الثلث اكدعو  اك خذخرصتم ف
                                                           

 .  ّّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٖ/ٓ, اَّموع  ٖٔٓ/ٓ زفتح العزي,  ِّّ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُ

 : َف أقف على ىذه الر كاية . َّٖ/ِ( قاؿ ابن حجر يف التلخيص اٟتبَت (ِ

 ( يف )ب( " اٞتواز " .(ّ

 . ّّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٕٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 ( يف )ب( " تتبُت " .(ٓ

 . َٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ُِٓ/ِ( ينظر : الركضة (ٔ

 /أ( من األصل .ٗٔ/ب( ك )ٖٔ( " باشًتاط " تكررت يف اللوحُت )(ٕ

 ( يف )د( " كوف " .(ٖ

 ( يف )ب( " أم ٚتيعو " , كيف )د( " أم يف ٚتيع "  .(ٗ

 ( يف األصل , ك )ب(  " الثمر " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(َُ

 ن )ج( ك )د( .( يف األصل , ك)ب(  " أك " , كا١تثبت م(ُُ

 /ب من )د( .َِٔ( هناية (ُِ

 ِٔ/ّ(, كالًتمذم يف سننو , كتاب الزكاة , باب ما جاء يف ا٠ترص َُٓٔ) َُُ/ِابوداكد يف السنن , كتاب الزكاة , باب يف ا٠ترص  أخرجو( (ُّ

( من حديث سهل بن أيب حثمة ُُّٕٓ) ْٖٓ/ِْ( , كأٛتد يف مسنده ِِِٖ) ِّ/ّ( , كالنسائي يف السنن الكربل , باب كم يًتؾ ا٠تارص ّْٔ)

زار أنو تفرد بو , كقاؿ ابن القطاف ال يعرؼ حالو , كقاؿ اٟتاكم ب: يف إسناده عبدالرٛتن بن مسعود ابن نيار , قاؿ ال َّٖ/ِ. قاؿ إبن حجر يف التلخيص 

 =: اسناده صةيح إال عبدالرٛتن بن مسعود , فلم ْٕٗ/ٓلو شاىد باسناد متفق على صةتو : أف عمر بن ا٠تطاب أمر بو  .كقاؿ النوكم يف اَّموع 
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سو على فقراء أقاربو قو بنفكاة ليفر م يًتكوف لو ذلك من الز  أهن   (ُ)على األئمةكتبعو  اهلل عنو
بينو  ٚتعان  ؛(ّ)رصاألشجار من غَت خال على ترؾ بعض  ,ذلك منو يف (ِ)]همعملط[ كجَتانو

: شارة لذلك بقولوإاٟتديث كيف ىذا , بيبمر كالز  خراج زكاة الت  دلة الطالبة إلكبُت األ
, صرً ا خي ٦ت   لو شيئان فخذكا ْتساب ا٠ترص كاتركوا  (ٓ)ذا خرصتم الكلإ (ْ)أم, "فخذكا كدعوا"

الفقراء  (ٗ)قد استةقو (ٖ) وكؾ لا١تًت  (ٕ)ف٬تاب فيكو لئل ا٠ترص ا١تقتضي بعد (ٔ)ؾ/ًت  الفجعل 
 .(َُ)ىوليفرقو 

حىت يرل ٚتيع  (ةً رَ جَ شَ  ةً رَ جَ شَ )جر أف ينظر ا٠تارص ٚتيع الش   كيشًتط لصةة ا٠ترص
 كىو ٙترهتا (ُْ)قدر, كب(ُّ)أصلو عبارة (ُِ)١تا قد تو٫تو خبلفان , (ُُ)اقيدىاعن

                                                                                                                                                                     
: ال يعرؼ , كقد كثقو أبن حباف على قاعدتو . كضعفو االلبآف  ٖٗٓ/ِيتكلموا فيو ّترح كال تعديل , كال ىو مشهور . كقاؿ الذىب يف ميزاف االعتداؿ =

 . ُُٓ/ِيف ضعيف أيب داككد 

 ( " على " سقطت من )د( .(ُ

 )د(  " لطعمهم " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .( يف األصل , ك (ِ

 . ُُٓ/ِ, الغرر البهية  ٖٔٓ/ٓ فتح العزيز,  ُُٗ/ْ, ْتر ا١تذىب  ِِِ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ّ

 ( " أم " سقطت من )د( .(ْ

 ( يف )ب( " للكل " , كيف )د( " فكل " .(ٓ

 /ب من )ب( .ّٓٓ( هناية (ٔ

 ( يف )ب( " ليكوف " .(ٕ

 سقطت من )د( . ( " لو " (ٖ

 ( يف )ج( " قدران يستةقو " .(ٗ

 . ُُٓ/ِ( ينظر : الغرر البهية (َُ

 . ٖٓٓ/ٓ فتح العزيز,  ِِٔ/ّ, اٟتاكم الكبَت  ّْ/ِ( ينظر : األـ (ُُ

 ( يف )ب( ك )د( " يو٫تو " .(ُِ

 , كعبارتو " كندب خرص أىل للشهادات كل  األشجار " . ُِِاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ُّ

 )ب( " كتقدر " . ( يف(ُْ
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يف  يى كاكتف, (ّ)تفاكتترطاب األ ف  أل ؛مث يابسان  رطبان  (ِ)]نوعال[ٙترة كل  كأ ,(ُ)]ط[حواأل
 (ٕ)كخرصو كذلك أسهل, (ٔ)تفاكتيال  (ٓ) (ْ)]ٟتمو[ ]ب/َٕ[ ف  أل؛ النوع ٓترص الكل

اعي يف كالس  أماـ لو من اإل (ٗ)بإذف (وُ نَ م  )ضَ  (ٖ)لكارص ١تا خرص على ا١تاكاف ا٠ت  (نإِ ف)
]من  نتك نصيب ا١تستةقُتف يقوؿ ضم  أك  ,صر٭تان  تضمينان  (َُ)/يف ا١تخركص (وُ رضَ فَ )ذلك 

ككذا  بكذا (ُِ), أك خذهمرالت  منو من  يء٬تتك نصيبهم ٔتا أك أقرض  , بكذا ٙتران  (ُُ)الرطب[
, كالثالثة عن (ُّ)[جريس]كالثانية عن ابن , مكُف عن البغو األي  كغَتهفعة كنقل ابن الرٍّ ,  ان ر ٘ت

هاـ يإ, ك كما ىو ظاىردكف ا١تعٌت   عبارةيف ال ختبلؼاالا ىو لبياف ٪ت  إ ؛(ُْ)حامد أيبالشيخ 
 فوليو ال  إك  صرؼا١تطلق الت  ا١تالك أم  (لَ بِ قَ )وَ  (ُٔ)الكل غَت مراداعتبار تضمُت  (ُٓ)أصلو

                                                           
 ( سقط من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د(  .(ُ

 ( يف األصل " نوع " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د(  .(ِ

 ( يف )ب( " يتفاكت " .(ّ

 . ّٓٓ/ُِٟتمو: ٟتم الشيء ليبية, حىت قالوا ٟتم الثمر ليلٍّبو . ينظر: لساف العرب ( (ْ

 )ب(  " اٞتملة " , كا١تثبت من )ج( ك )د( . ( يف األصل " ٟتملو " , كيف (ٓ

 ( يف )ب( " تتفاكت " .(ٔ

 . ٖٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٕٗ – ْٖٕ/ٓ, اَّموع  ٖٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٕ

 ( يف األصل )ا١تلك( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف )ب( ))إذف(( .(ٗ

 ( ./أ( من )جُِٓ( هناية  )(َُ

 ( )من الرطب( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 ( يف )د( ))أكجده(( .(ُِ

 ( يف األصل ك )ب( ك )د( )شريح( , كا١تثبت من )ج( .(ُّ

 . ّٓٗ/ٓكفاية النبيو ينظر:  ( (ُْ

 .   ُِِاٟتاكم الصغَتصينظر: ( (ُٓ

 ( يف )ج( ))مراده( .(ُٔ
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كل  (اعَ بَ )ف شاء إف ,(ُ)فينفذ تصرفو يف اٞتميع ُف ذمتوإانتقل  أيضان  ضمُت صر٭تان ذلك الت  
علق عن الت   نقطاعال؛ كل ا١تخركص أم  ( ال  كُ  (ّ) [ لَ كَ أَ  ] )شاء   (ِ) ]كإف[ ا١تخركص

بل فيما عدا  اٞتميع و يففي تصري  ذَف ينفي , أك القبوؿ, ضمُتالت   أك ,رصى ا٠تفتانف إف, العُت
 . (ْ)العُت لبقاء اٟتق يف ؛الواجب شائعان 

 عتبارال (ٔ) ال ا١تالكُف ذمة إحىت ينتقل بو اٟتق من العُت ضمُت للت   ا٠ترص (ٓ) ف  أ مى لً فعي 
 /أ[ُٕ] كلو يف قبل ا٠ترص (ٖ) نويضمتف, (ٕ)وكقت ا٠ترص ال يقـو مقام ف  أك , ا١تقدار فقط

كقت  (ٗ)[إقامة] ذا فارؽُّ, ك ىنا فكىو منت ضمُت يقتضي تقدير ا١تضموفت  ال ف  أل ؛و لغوه كقت
 .(َُ)اٞتذاذ مقاـ اٞتذاذ

 (ُِ)]عدا[ فيما (ُُ) صح ف تصرؼ شائعان إ, فقبل القبوؿ أك غَته, صرؼ بأكلو ٭تـر الت  كأن  
 َتركة ىنا غالش   ف  أل؛ (ُّ)]كما يف ا١تشًتؾ[ يف قدر نصيبوصرؼ ٪تا َف ٬تز الت  إك , كاةدر الز  ق

                                                           
 .  ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٖ – ُْٖ/ٓموع , اَّ ٖٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 ( يف األصل )إف( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . (ِ

 ( يف األصل )كأكل( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 . ّّٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ُِٓ – َِٓ/ِ, الركضة  ٖٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 ( يف )ب( )فعم أم ( .(ٓ

 )ب( . ( ))ال(( سقطت من(ٔ

 . ّْٕ -ّّٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ُِٓ/ِ, الركضة   ِْٖ/ٓ, اَّموع  ٖٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٕ

 ( يف )ب( )فيضمنو( .(ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 . ّْٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (َُ

 ( " كصح "  سقطت من )ب( .(ُُ

 ١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( " عدا " سقطت من األصل , كا(ُِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ
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 .(ِ)صرؼ مطلقان فةـر الت   (ُ)]التوثق[ ب فيها جانبا ا١تغل  ٪ت  إك , حقيقية

كيعلم  ,و قد يكوف معسران مع أن   صرؼ لو بالبيع كغَتهجواز الت   إطبلقهم يي عً ذرى ستشكل األى كا
كوهنا يف  (ْ) /ستةقُتكال ينفع ا١ت ,وي ها عيالي طعمي أك يي  (ّ)وً ينً ها يف دى ل  مرة كي الث   و يصرؼي منو أن  

)ةً بى رً ذمتو ا٠تى 
ٓ). 

) [ةبرً خى ]و ذمت منع أف  : كجوابو
بيع ذا كقع منو ما ذكر إ, ف(ٗ) ـً رٍ كالكى  (ٖ) خلالن  ملكو  (ٕ) مع (ٔ

 خليتلف الن   (َُ) ورض أن  ف فإ, فخذ منو قيمة نصيب ا١تستةقُتأك  عليو جزء من ذلك
صل عدـ كاة على ا١تسا٤تة كاألالز   ءلبنا يقاؿ ال يلتفت لذلكاحتمل أف  أيضان  ـً رٍ الكى   (ُُ)[ك]

صرؼ عن غَته يلزمو ا١تت ف  أل؛ عدـ تضمينو حينئذو بو نائ أكماـ ٬تب على اإلف يقاؿ أك , ذلك
 .ُف كبلمهم ىنا إقرب أكؿ كاأل, أف ٭تتاط لو

ةرٔف الت   مى ف علً إ رى ذً عي  كالقبوؿضمُت ا٠ترص كالت   /ب[ِٕ] ص بعدذا تلف ا١تخرك إ (وَ )
ف َف ٬تف أك إف, لثبوتو يف ذمتو؛ ف كاف ٬تفإ( اً افّ جَ )يعٍت نصيب ا١تستةقُت  (وُ نَ مِ ضَ )ك

                                                           
 ( يف األصل )التوقف( , كيف )ب( غَت كاضةة, كا١تثبت من )ج( , )د( .(ُ

 . ّْٕ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 ( يف )ب( ك )ج( )ذمتو( .(ّ

 /أ( من )ب( .ّٔٓ( هناية )(ْ

 .ُٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٓ

 ( يف األصل )جزية( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف )ب( )منع( .(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )للنخل ( .(ٖ

ٗ). ) ( سقطت من )ب( ك )ج( كيف )د( )أك الكـر  ( )كالكـر

 ( يف )ج( )أف( .(َُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )أك( .(ُُ
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, (ُ)مةلعدـ ثبوتو يف الذٍّ ؛ طبعشر الري  لزمو قيمة أك القبوؿ, ُتضمأك الت  , أتلفو قبل ا٠ترص
ا أنفع للمستةقُت هن  أل؛ ف كانت متقومةإك  أتلفها ةا لزمو مثل ماشي٪ت  إ, ك  ما مرَتال مثلو نظ

 .(ّ)طبر  الٓتبلؼ  (ِ) /عرسل كالش  كالن   رٍّ من القيمة بالد  

تبلؼ نصاب إكبُت , اٟتق عن صفتو طب قد يغَتتبلؼ الر  إ ف  أمن  (ْ) رركيفرؽ بُت ما تق
الواجب ىنا من  بأف   ,بلاإلال قيمة  هايالش   (ٓ) الواجب فتلزمو و ال يغَتن  إف بعد اٟتوؿ بلاإل

و من غَت ن  إف مث  ٓتبلؼ الواجب  وتُف قيمإمة فعدؿ فقدىا قبل ثبوهتا يف الذٍّ بر ثأالعُت فت
ا َف يتلفو ا١تالك قبل كاحد ٦ت   اذإاؼ ٬تاب اٞتإ٤تل  ف  أم لى عً في , (ٔ) قدىافب يتأثرم العُت فل

 .(ٕ)مر

 بلاإل ألةمن مس أخذان شكاؿ من اإل (َُ)ىنا (ٗ)افعيعما للرٍّ  (ٖ)]اٞتواب[ أيضان  مى لً كعي 
 (ُِ) [أو], ٝتاكية بآفة داءمكن من األمن غَت تقصَت قبل الت   (فَ لِ ن  تَ إِ  الَ ) (ُُ)ا١تذكورة

                                                           
 . ّْٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ْْٖ/ٓ, اَّموع  ٖٗٓ/ٓ فتح العزيز,   ِِّ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ُ

 /أ( من )د( .َِٕ( هناية )(ِ

 . ّْٕ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( يف )ب( )تقدـ( .(ْ

 ( يف )ب( ك )د( )فليزمو( كيف )ج( )كيلزمو( .(ٓ

 )ج( .( قولو )قبل ثبوهتا يف الذمة فعدؿ إُف قيمتو ...........بفقدىا ( سقطت من (ٔ

 . ّْٕ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ٕ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف )ب( )عما للجواب( .(ٗ

 ( )ىنا( سقطت من )ج( .(َُ

 . َٗٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ُُ

 ( يف األصل )كغَتىا( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ
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مكن من ا١تاشية قبل الت   (ُ)تلفتكما لو , فبل يضمنو أك بعده كسرقو قبل جفافو, غَتىا
ماف ال مكن شرط للض  الت   ف  أل؛صاب كلو دكف النٍّ  يحصة ما بق كٮترج ,/أ[ّٕ] داءاأل

 . (ِ)للوجوب

رص ا٠ت ف  أيضمن مطلقان مع ا َف ٪ت  إك , (ّ)فيضمن أف كضعو يف غَت حرزا لو قصر كأم  
ي اٟتق ثبتت بغَت اختيار ا١تالك فبق ةه قى لى ا عى هن  أل, كاة على ا١تساىلةء أمر الز  لبنا؛ (ْ)تضمُت

 . (ٓ)داءمكاف األإبمشركط 

 ةنبيٍّ اعي فإف أقاـ الس  , أك جنسو ,اعي يف نوع ما تلف بتقصَتهكالس   (ٔ) كلو اختلف ا١تالك
 (ٖ) ة/بآفكتلف بعض  (ٕ) أكلت بعضان  بعد خرصها كلو قاؿ ,ؽ ا١تالكدٍّ صي  ال  إقضى لو ك 

 (َُ)/م زكاة ما َف يتيقن تلفوسل   ال  إك مع الباقي   ما أكلو زكاه, فإف بُت  بعض يكبق (ٗ) ٝتاكية
 فإخرصها  (ُُ) بعد ]كلو[, مرة كلها أك بعضهادعواه ىبلؾ الث  يمينو يف با١تالك ( قَ د  صُ وَ )

                                                           
 ( يف )ج( )تلف( .(ُ

 . ّْٕ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ِْٖ/ٓ, اَّموع  ٖٗٓ/ٓ فتح العزيز,   ِِٗ/ّالكبَت ( ينظر : اٟتاكم (ِ

 .  ُِٓ/ِ, الغرر البهية  ِِٓ/ِ, الركضة  ٖٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 .ٖٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 . ُِٓ/ِ( ينظر: الغرر البهية (ٓ

 ( )ا١تالك( سقطت من )د( .(ٔ

 ( يف )ب( )بعضو( .(ٕ

 /ب( من النسخة )ب( .ّٔٓ( هناية )(ٖ

 ( )ٝتاكية( سقطت من )ج( ك )د( .(ٗ

 /ب( من )ج( .ُِٓ( هناية )(َُ

 ( يف األصل )ك( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ
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 الَ ) (ّ)( ِ) ةنيٍّ قامة البإكلعسر , و أمُتن  أل؛ رقةكس  ان خفي أك ذكر سببان  ,(ُ) أطلق كَف يذكر سببان 
أك علم عدـ , ا١تالك (اهُ عَ د  ا)كجراد كبرد  هنب (ٓ) [ك] (ْ) كةريق  (رٌ اىِ ظَ  بٌ بَ سَ  لَ هِ ن جُ إِ 

مث يصدؽ يف التلف بو , (ٔ) ]ا١تمكن[ ة بوقوعونُف بيٍّ إبل ٭تتاج  ؽصد  فبل يي  كُفكقوعو باأل
َف  كن بأف كذبو فيو اٟتسف َف ٯتإف, والحتماؿ سبلمة مالو ٓتصوص؛ ف٪تا حلٍّ إك , بيمينو
 .(ٖ)بينتو (ٕ)كَف تسمع ؽيصد  

, بيمينو (ٗ) ؽدٍّ ف َف يعلم مع ذلك عمومو صي إف, بأف علم كقوعو ذا َف ٬تهلإ /ب[ْٕ] اأم  
سَت كبتف ,(َُ)لف بوم يف الت  ف اهتي إف لٍّ كحي , ؽ ببل ٯتُت دٍّ صي  -أم كثرتو -ف علم عمومو إك 

ال  ذإ؛  ٭تلفَفعلم العمـو حقيقة ف إف, ٖتليفو (ُِ) اندفع استشكاؿ (ُُ) العمـو بالكثرة
ف إك  ,(ُّ)فاليمُت مندكبة ال كاجبة, كفيما يأيت يف الباب كحيث قالوا ٭تلف فيما مر ة.مهت
كوف    ال  إكىو يف ذلك كلو  ,فكمن مث َف يتعرض ٢تا ا١تصنٍّ ,  مالومؤ٘تن يف (ُْ)]ألنو[م اهتي 

                                                           
 ( يف )ب( )شيئان( .(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة )عليو( .(ِ

 . ُٗ/ِغٍت احملتاج , م ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٓ/ِ, الركضة  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 ( يف )ج( )كخوؼ( .(ْ

 ( يف )ب( )أك( .(ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( )كَف تسمع( سقطت من )د( , كيف )ج( )كَف يسمع( .(ٕ

 . ُٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٓ/ِ, الركضة  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 ( )يفرؽ( .( يف )ب( ك )ج(ٗ

 . ُٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٓ/ِ, الركضة  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 ( يف )ب( )ىنا للكثرة( كيف )ج( )ىنا بالكثرة( .(ُُ

 ( يف )ب( " االستشكاؿ " .(ُِ

 . ُٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٓ/ِ, الركضة  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُّ

 ( يف األصل )بأنو( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ
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أك , ف َف يذكر سببان إو ٭تلف فإن  , عنده ةأدعى تلف العُت ا١تودع (يعٍ دِ وَ كَ )ليمُت مستةبة ا
ذ ال إ؛ فبل ٭تلف مطلقان ف عرؼ عمومو حقيقة إال  أك ظاىران عرؼ دكف عمومو, ذكر خفيان 

 (ِ)لبناء أمر؛ ال ىنا ا كجبت اليمُت مث  ٪ت  إك , كقوعو (ُ)ف جهل كأمكنإة نبيٍّ ف الكيكل  , هتمة
 (ْ)ال ينايف التشبيو (ّ)ها يف ىذا, كافًتاقكلعدـ تعُت مستةقها غالبان , ا١تساىلةكاة على الز  

علم كبو يي , (ٕ) (ٔ) " أك حلف أمُت: " ءمعلـو من قولو يف القضا (ٓ)لزكمها للوديع ف  أل؛ ا١تذكور
ف أدعى إ (وَ ), رارنوع تكذاؾ يف ىذا مع  على أف  , ما ذكر ىنا كمث  في  كالوديع كل أمُت  أف  

, قاؿ ئةكخمسة أكسق يف م, كأمكن عادة يف ا٠ترص (ٖ)ونكبي   ا٠تارص ]/إٔٓ[ ا١تالك غلط
؛ دعاهاط عنو ما كح (طٍ لَ ن غَ مِ  نِ مكِ ي المُ فِ ) ؽدٍّ صي . مرة كسدسهاالث   ككعشر (ٗ)ِتٌّ جً ينً ندى البى 
 ل يقُتالكي ف  , كألليو يف دعول نقصو عند كيلوإفوجب الرجوع مُت و أن  أل

                                                           
 ( يف )ج( " ما ٯتكن " .(ُ

 ( "  أمر "  سقطت من )ب( ك )ج( .(ِ

 ( يف )ج( " ىذه " . (ّ

 ( يف )د( " السببية " .(ْ

 ( يف )ب( " لزكمهما للوديعة " .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كحلف كل أمُت " .(ٔ

 . ِّٗ( اإلرشاد ص (ٕ

 " كبينو " سقطت من )د( .( (ٖ

 : اٟتسن بن عبداهلل, كقيل عبيداهلل, القاضي أبو علي البندنيجي, أحد األئمة من أصةاب الوجوه, صاحب الشيخ أيب حامد اإلسفراييٍت, كلونيجي( البند(ٗ

ينظر:  . ق(ِْٓ)كأربعمائة كعشرينسنة ٜتس .تويف  عنو تعليقة مشهورة, كاف حافظان للمذىب, كلو مصنفات عديدة يف ا١تذىب كا٠تبلؼ منها الذخَتة,

  . َِٔ/ُ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة َّٓ/ْ, طبقات الشافعية الكربل ُٔ/ُِالوايف بالوفيات 
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 (ّ)٦تكنف َف يكن إك , (ِ)تسمع دعواه َف نوف َف يبيٍّ إ, ف(ُ)عليو أكُف فاإلحالةُت ٗتم رصكا٠ت
ببطبلنو للعلم ؛  (ْ)ؽَف يصد   كاف ال يتفاكت مثلو بُت الكيلُت  أك, كالربع كالثلث  عادة
بلـ فهمو كبلمو دكف كاكما  (ٓ)/ليوإلتصديقو بالنسبة ؛ كن٭تط عنو قدر ا١تم   لكن, عادة
عند  باإلقراءقضاء عدة ا١ترأة كما ٭تكم بان, ؽ فيودٍّ كىو ما لو اقتصر عليو صي , (ٔ)أصلو

 .(ٕ)عواىا قبلودمكاف باإل

ف نعم إ؛ (ٖ)مف اهتي إك٭تلف ط عنو ذلك كحي  ؽدٍّ يتفاكت مثلو يف الكيلُت صي  سَتان يف كاف إك 
 (ُُ)( َُ)د أيضان ئالزا يٍّ زكي  ركصمر على ا١تخكلو زاد الث  , (ٗ)مل بوعيد كيلو كعي أي  ا١تخركص يبق
 ال  إف أمكن كقوعو إك سمع دعواه بو تفبل  أدعى ا١تالك صدكره من ا٠تارص (يفٍ ي حَ فِ  الَ )
 ذ الإ؛ ؽصد  و يي فإن   ىذا ال  إد ٓتبلؼ ما لو قاؿ َف أج, (ُِ)كما لو ادعى جور اٟتاكمنة  يٍّ بب

                                                           
, نعم إف بقي   ]/أ ( من )ب(ّٕٓهناية ) [( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة:  " ك٭تلفو إف اهتم , كإف كاف ما أدعاه غلط بقدر يتفاكت مثلو بُت الكيلُت (ُ

 ا١تخركص أعيد كيلو كعمل بو , فإف زاد زكى الزائد " .

 . ِٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ُِٓ/ ِ, الغرر البهية  ْٖٔ/ٓ, اَّموع  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ٯتكن "  بدؿ  " يكن ٦تكن " .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زبادة " فيو " .(ْ

 / ب( من )د( . َِٕ( هناية )(ٓ

 , كعبارتو ) كإف دعاه بسبب خفي أك غلطان ٦تكنان ال خيفة حرؼ( . ُِّاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ٔ

 . ِْٓ/ِ, الركضة  ِٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ِْٖ/ ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٕ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٖٔ/ٓ, اَّموع  ِٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٖٔ/ٓ ( ينظر: اَّموع(ٗ

 ( قولو "  كإف كاف يسَتان يتفاكت .........زكى الزائد أيضان  "  سقطت من )ب( ك )ج( .(َُ

 . ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٗ/ّ, البياف  ِِٖ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ُُ

 . ّْٕ/ُطالب , أسٌت ا١ت ِْٓ/ِ, الركضة  ُٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ِْٖ/ّ( ينظر :  هناية ا١تطلب (ُِ
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 بقاء (ر  ن ضَ إِ )فَ  ]/بٕٔ[ ,(ِ)َتهكغ ا١تاكردمي  , قالوتلفو حتماؿال (ُ)]ألحد[ تكذيب فيو
 (عَ طَ قَ ) مثبلن  لعطشو  ماءن  متصاصوالجر الش   أم (وُ صلَ )أَ ذ اٞتذا ُفإ (ْ)أك العنب (ّ)]مرت  ال[
صل أنفع لو بقاء األ ف  أل ؛بو الضرر من كل الثمرة أك بعضها ف شاء ما حصلإ

 (ٗ)كغَتىا (ٖ)"الركضو"يف  ٬توز لو القطع كما (ٕ)ا٪ت  إك , (ٔ)( ٓ)من ٙترة عاـ كللمستةقُت
اعي حيث أك الس   ماـاإل( نَ ذَ أْ ن استَ إِ ) "للشرح الصغَت"تبعان  "اٟتاكم"١تا يف  (َُ)]خبلفان [

فبل ٬توز قطعها  نو كبُت ا١تستةقُتمرة مشًتكة بيالث   ف  أل؛ ذف لو فيوأك مراجعتو  (ُُ)تأمكن
ضمُت ا١تخركص قبل الت   ثلوي خركص كمً الكبلـ يف غَت ا١ت علم أف  كبو يي , (ُِ)بإذف نائبهم ال  إ

 إمكافمع  يستأذنو  (ال  إِ و )فيو  (ُْ)استئذاف (ُّ)فبل يلزمو و ملكون  إف, ٫تآتبلفو بعد ,كالقبوؿ
كفيو  ,"ا١تهذب"كما يف  ماـ ذلكاإلل رأٔف ك ةر م الت  لً ف عى إماـ اإلره عز   أم (رَ ز  )عُ مراجعتو 

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 .ِٗ/ِ,  مغٍت احملتاج  ّٕٓ/ُأسٌت ا١تطالب  , ِِٖ/ّاٟتاكم الكبَت ( ينظر : (ِ

 ( يف األصل " الثمرة " ,  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( زيادة " ا١تخركص " .(ْ

 ج( " ٘تر عاـ " .( يف )ب( " ٙترة ٘تاـ " , كيف )(ٓ

 . ِٓٓ/ِ, الركضة  ِٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ْٗٔ/ِ, الوسيط  َِٓ/ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ٔ

 ( يف )ب( زيادة " ال " .(ٕ

 .ِٓٓ/ِ ركضة الطالبُت( (ٖ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٔ/ُ( ينظر : ْتر ا١تذىب (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ) د( " أمكننا " .( يف (ُُ

 . ُِّاٟتاكم الصغَت ص( (ُِ

 ( قولو : " غَت ا١تخركص كمثلو ا١تخركص ........فبل يلزمو " سقطت من )ب( ك )ج( .(ُّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " االستئذاف " .(ُْ
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ف نقصت بو إك عليو أف يأذف لو يف القطع  (ُ)جبو لو استأذنو لو ن  أل؛ نقصال يغرمو ما 
نصيب  (ّ)الوزف أك, بالكيل (مَ ل  سَ )ذا قطع ا١تالك ما مر مع استئذاف أك عدمو إ (وَ ) (ِ)مرالث  
ما  (َك    طباً رَ ) (ٓ) (ْ)بالعشر "اٟتاكم"١تا يو٫تو تقييد  ان خبلف, أقل منو كأ ,صناؼ من العشراأل

فيجوز قطع ٚتيعو كإف َف يضر؛ ألن و ال نفع [ (ٕ)(ف  جِ يَ  الَ  (ٔ)مرٍ تَ )سلم نصيبهم كذلك من 
ا م  أ (ٖ)]يف بقائو بإذف من مر كإال  عزر, فإف قطعو بإذف أك غَته سلم نصيبهم كذلك رطبان 

صح ا على األم  أ, ك مة فظاىربالذٍّ  أكاة تعلق رىن كالز   علقت ف  أ ]/إٕٔ[ىوعلى الضعيف ك 
 ف  أ من يف موضعُت  "اَّموع"على ما صةةو يف  (ُُ)]فبناءن [ ,(َُ )ةعلق شركت  (ٗ)]ون  أ[ كىو

 (ُْ)/مةعت القستنام (ُّ)ع كىو ما صةةاه يف الربابيهنا أف قلنا إف, (ُِ)إفرازطب قسمة الري 
م الواجب سلٍّ يي ف أ, فطريقو (ُٓ)بيع الرطب بالرطب تناعمال؛ قبل القطع كبعده كقبل التجفيف

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كجب " .(ُ

 . ُٓٓ/ُ( ا١تهذب (ِ

  ( " بالكيل أك الوزف " سقطت من )ب( ك )ج( .(ّ

 . ُِّ( اٟتاكم الصغَت ص (ْ

 ( قولو : " تقييد اٟتاكم بالعشر " مطموسة يف )ب( .(ٓ

 ( يف )د( " كالضار ٦تا ذكر لو من األحكاـ كذلك  كتمر " بدؿ "  كما يسلم نصيبهم طذلك من ٘تر "  .(ٔ

 . ُّٓ/ِ, الغرر البهية  ّْٕ/ٓ, اَّموع  ُِٓ/ّ, هناية ا١تطلب  ّٓ/ِ( ينظر: األـ (ٕ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف األصل ) أف ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 . ُِٕ/ِ, الغرر البهية  َِْ/ِ, الركضة  ّٖٕ – ّٕٕ/ٓ( ينظر: اَّموع (َُ

 ( يف األصل  ) قياسا ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ِّٖ/َُ,  ّْٕ/ٓ( اَّموع (ُِ

 . ّْٖ/ّ, الركضة ُٗٔ/ٖ فتح العزيزنظر: ي( (ُّ

 /ب( من )ب( .ّٕٓ( هناية )(ُْ

 ( " بالرطب " سقطت من )ج( ك )د( .(ُٓ
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فيبيعو من  ا١تستةقُت عليوملك ا قبضو استقر ذإف, مو الكللٍّ سيي ف أاعي بُف الس  إ مشاعان 
 .(ُ)ك يباع الكل كيقتسماف الثمن, أغَته أكا١تالك 

 وخبلف "اَّموع"كصةح يف , (ّ)شر ا١تقطوعقيمة عي  (ِ)خذألو  ف  أ "التهذيب"قضية كبلـ ك 
 .(ْ)أتلفهاحُت  ىا رطبان شرً لزمو قيمة عي  ال  إك , مرةف بقيت الث  إ

 الواجب يف عُت  يك  ف ٮترصهاأمرة قبل القطع براد قسمة الث  أاعي لو الس   ف  أم لً تقرر عي كٔتا 
 .جازت  إفرازه ف قلنا إف, القسمة بيعه  ف  أعلى  ناءن بً ؛ ز ٬تي َفك ٩تبلت أ ة٩تل

و النهي عن (ٔ)]أنو كرد[ :, بل قاؿ ا١تاكردمي (ٓ)م الفقراءطعً ليي  ف يكوف اٞتذاذ هناران أ سني يي : ةتمت
 .(ٕ)ال أـكجبت يف اَّذكذ زكاة أى  اءه وى سى  ليبلن 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ّْٕ/ٓ, اَّموع  ّٗٓ/ٓ فتح العزيز,  َِّ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ُ

 ( يف )د( " حد " .(ِ

 ٕٖ/ّ( التهذيب (ّ

 . ْٕٓ/ٓ( اَّموع (ْ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕٓ/ٓاَّموع  , ُِّ/ّ( ينظر:  اٟتاكم الكبَت (ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . ُِّ/ّاٟتاكم الكبَت ينظر: ( (ٕ
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 جارةاة الت  كَ َز 

قد عم كالن  الن   مواؿ ا١تذكورة كىياأل أعيافكاة يف تقرر من كجوب الز  بعد ما  (م  )ثُ 
كا١تتولد بُت  (ُ)]غَتىا[ ؿامو األ أعيافٕتب يف عُت من  (ةاَ كَ َز  )الَ  ]/بٖٕ[راتكا١تعش  

جارة زكاة التٍّ ( ال  )إِ  (ّ)العركض من سائر (ِ)ككا٠تيل كالرقيق كغَتىا, اعم كغَتىبعض الن  
 .(ْ)((وي تي قػى دى صى  كيف البزٍّ )) :م قاؿى اهلل عليو كسل  و صل  ن  أ ١تا صح  ؛ تيةاآلشركطها بفيجب فيها 

قة من دج الص  ًر ف ٩تي أ يأمرناكاف  مى اهلل عليو كسل  و صل  ن  أ))  :(ٓ)بو داككد عن ٝترةأكركل 
 .(ٔ)((للبيع دهي عً الذم ني 

عُت  زكاةي  (ٖ)/كليس فيو, (ٕ)كللسبلحمتعو البزاز يقاؿ أل - امالز  ببفتح الباء ك  – زٌ البػى ك 
 )) :ا خربم  أ, ك جارةفصدقتو زكاة التٍّ 

ي
 .(ٗ)((صدقو كال فرسو سلم يف عبدهليس على ا١ت

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كغَته " .(ِ

 . ّّٗ/ٓ, اَّموع  ُّٓ/ٓ ح العزيزفت,  ُُٗ/ّ, اٟتاكم الكبَت  َٓ/ِ – ِٖ/ِ( ينظر: األـ (ّ

من حديث أيب ذر رضي اهلل عنو , كضعفو  ِْٕ/ْ, كالبيهقي يف السنن الكربل  ْٖٖ/ِ, كالدارقطٍت يف سننو  ُْْ/ّٓأٛتد يف مسنده  أخرجو( (ْ

 . ِّّ/ّاأللبآف يف السلسلة الضعيفة 

, كأمره معاكية عليها عامان البصرة ككاف زياد يستخلفو عليها ف من حلفاء األنصار نزؿ, كابن ىبلؿ بن جريج بن مرة القزارم ٝترة بن جندبٝترة: ىو ( (ٓ

,  َُٓ/ّ  اإلصابة يف ٘تييز الصةابةينظر:   ., تويف بالبصرة سنة ٙتاف كقيل تسع كٜتسُت كقيل أكؿ سنة ستُتمث عزؿ ككاف شديدان على اٟتركريةأك ٨توه 

 .ّٓٔ / ِاالستيعاب 

التلخيص  ( , قاؿ ابن حجر يفُِٔٓ( , )  ٓٗ/ ِد يف سننو , كتاب الزكاة , باب العركض إذا كانت للتجارة ىل فيها من زكاة ) أبو داكك  أخرجو( (ٔ

 . َُّ/ّ, كضعفو األلبآف يف إركاء العليل  ُّٗ/ِيف أسناده جهالو 

 . ْٕ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  َُٖ/ُ, مقاييس اللغة  ٖٓٔ/ّالصةاح ينظر: ( (ٕ

 /أ( من )د( .َِٖ)( هناية (ٖ

ال زكاة على  ( كمسلم , كتاب الزكاة , بابُْْٔ) ُُِ/ِو , كتاب الزكاة , باب ليس على ا١تسلم يف عبده صدقة ( أخرجو البخارم يف صةية(ٗ

 , كىذا لفظ مسلم .يث أيب ىريرة رضي اهلل عنو( من حدِٖٗ) ٕٓٔ/ِ سوا١تسلم يف عبده كفر 
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 (ةٍ ضَ اوَ عَ مُ بِ )من ذلك  (كَ لِ ا مُ يمَ )فِ ٪تا ٕتب زكاهتا إك , جارةليس للتٍّ  فمةموؿ على ما
ك أجارة لنفسو ككاإل, كالبيع كمنو ا٢تبة بثواب كىي اليت تفسد لفساد العوض كانت (ُ)٤تضة
صلح  (ّ)ك, (ِ)ك قنٍّ أمن حر كا٠تلع , ك امةأغَتىا كالصداؽ ٟترة  كأ, استأجرهك ما أ مالو
, ٓتبلؼ ما ملك بغَت (ٓ)اءر شبهت الشٍّ أى ف (ْ)]فعةي الشي [عاكضة تثبت فيها ا مي هن  أل؛ الدـ

من  عدي و ال يي ن  أل؛ جارةف اقًتف بو نية التٍّ إفبل زكاة فيو ك  كا٢تبة كالصيد رثكاإلمعاكضة  
  نتفاءال ؛أسباُّا

ي
 . (ٔ)عاكضةا١ت

, إرفاؽه  (ٗ)ا ىو٪ت  إك  (ٖ)ف نواىا بوإك  ] /إٔٗ[ جارةو ال يقصد للتٍّ ن  أًل  ؛رضبق (ٕ)كمنو ما ٯتلك
 .(ُّ)آفي كيى بو الري  ـى زى كجى  (ُِ)( ُُ)عو ا١تتوِفكتبً  (َُ)هان القاضي تفقي  قالوي 

                                                           
 . َُٔ/ ُِ, مغٍت احملتاج  ُّٓ/ِ, الغرر البهية  ْٖ/ٔموع , اَّ ُْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 ( يف )ب( " أك من " .(ِ

 ( ) الواك ( سقطت من )ب( .(ّ

 ( يف األصل )السلعة ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ِّٖ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٕ – ِٔٔ/ِ, الركضة  ّْ/ٔ فتح العزيز,  ِّٗ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ٓ

 . ُّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٔٔ/ِ, الركضة  ّْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 ( يف )ب( " كمثلو ما ملك " .(ٕ

 ( " بو " مطموسة يف )د( .(ٖ

 ( " ىو " سقطت من )ج( .(ٗ

 . ِّٖ/ُأسٌت ا١تطالب ينظر: ( (َُ

 . َُٔينظر: تتمة اإلبانة ص( (ُُ

ا١تتوِف, شيخ الشافعية, كلد سنة ست أك سبع كعشرين كأربعمائة, تفقو بالقاضي حسُت  عبدالرٛتن بن مأموف بن علي, النيسابورم, أبو سعد :ا١تتوِف( (ُِ

.ينظر: سَت ق(ْٖٕ)ربعمائةكالفورآف, كاف ٤تققان مدقان, لو كتاب التتمة الذم ٘تم بو اإلبانو لشيخو الفورآف, أنتهى فيو إُف اٟتدكد, تويف سنة ٙتاف كسبعُت كأ

 . َُٔ/ٓ, طيقات الشافعية الكربل ُّّ/ُٖالوفيات , الويف بٖٓٓ/ُٖأعبلـ النببلء 

 . ُٕٕ/ْْتر ا١تذىب ينظر: ( (ُّ
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عرض  قنيةرض عبفلو اشًتل , ٢تا منهما فسخه  بلن كي   (ِ)ف  أل؛ بعيبو  د  ك ري أ ةو قالإب (ُ)/كما ملك
ف نواىا إك  ةو حد٫تا َف يصر ماؿ ٕتار أمث رد عليو ب, نيةك بعرض ٕتارة عرض ق, أقنيةك إٔتارة 

  نتفاءال؛ وب
ي
اشًتل  (ْ)لوما  ؼً بلى ًٓت , جارة ماؿ ٕتارةو لتٍّ ل (ّ)]ما كاف[ ودي  يعي فبل, ةضعاك ا١ت
عرضها كما لو باع , جارةيبقى حكم التٍّ و ن  إحد٫تا فأمث رد ب ٕتارةرض ععرض ٕتارة ب

غ بو للناس صار يدبي لً  اغان بى ك دً , أوغ بليصبي  كلو اشًتل ٢تا صبغان , خرآ كاشًتل بثمنو عرضان 
 ان خبلف ,(ٔ)بغ عنده عامان ٨تو الص   عُتي  بقى يف َف إك  ,وً حولً  يٍّ ضً بعد مي  (ٓ)زكاة وي فتلزمي  ماؿ ٕتارة

؛  يضر كذلكَفك يعجن بو ٢تم أ (ٖ)ليغسل ك ملةان أ ك صابونان أ , (ٕ)ة"التتم"و٫تو كبلـ ي١تا 
ف يكوف ملك ُّا أ ةكال بد يف ا١تملوؾ ٔتعاكض, (َُ)٢تم مان سلى فبل يقع مي , (ٗ)و سيهلكن  أل
ك عرض , أاشًتاه بنقد جلها كىي تقليب ا١تاؿ با١تعاكضة لغرض الربح سواءأل أم (ةٍ ارَ جَ تِ )لِ 

ا١تعاكضة  قًتافا جارةللتٍّ  كوف ا١تملوؾ با١تعاكضة  (ُُ), كيعٍتمؤجل كأ ين حاؿك د, أقنية
ا صر شاة اشًتاىت٪تا َف إ, ك (ُِ)ُف فعلهاإجارة لينضم قصد التٍّ  (قدٍ عَ ]/بَٖ[لَ و  ا أَ هَ تِ ي  نِ )بِ 

                                                           
 /أ( من )ب( .ّٖٓ( هناية )(ُ

 ( يف )ج( " ال " .(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( " لو " سقطت من )د( .(ْ

 (  يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيلزمو زكاتو " .(ٓ

 . َُْ/ّ,  هناية احملتاج  ِّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّّ/ّ( ينظر: البياف (ٔ

 . ِٗٓتتمة اإلبانة ص( (ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " بو " .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يستهلك " .(ٗ

 . ِّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب   ْٗ/ٔ, اَّموع  ّْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د(  " كمعٌت " .(ُُ

 . َُّ/ّ, هناية احملتاج  ُّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٗ/ٔ, اَّموع  ِْ/ٔ فتح العزيزنظر: ( ي(ُِ
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, اجتماعهما (ُ)دبعي زالة لو فإة ضةي  كاألي  راء جلب للملكالشٍّ  ف  أًل ؛ ةضةي  أي ة ضةي  بنية األي 
 .ةي  نػٍّ زكاؿ ا١تلك ال ٭تصل ٔتجرد ال ف  كأًل 

 ,(ِ)يدىا يف كل تصرؼُف ٕتدإو ال ٭تتاج ن  أ كؿ عقد ا١تعاكضةأتها بي  اشًتاط اقًتاف نً  فهمأك 
زء من لفظ قًتاهنا ّتإ, كىل العربة بيتأكما ي (ْ)ة انقطع اٟتوؿنيى القي  (ّ)ٔتا٢تاف نول إنعم 

كما قد   (ٖ) (ٕ)بأكؿ ذلكك , أ(ٔ)/منسبة للث  ٬تاب بالنٍّ ك من اإلأ, (ٓ)]بيعللم[سبة القبوؿ بالنٍّ 
كل ؟  يت يف البيع أو لو حكم العقد كما ين  أل ك يكفي كلو يف اَّلس, أمن العبارة (ٗ)يؤخذ
على ا٠تبلؼ  (ُُ)ك الثآفأكؿ ترجيح األ يف الطبلؽ (َُ)]نايةالك[يت يف أ, كقياس ما ي٤تتمل

كيفرؽ بُت ما ىنا كبُت , قربخَت ىو األف يكوف األأمث كمع ذلك ال يبعد , يتاآل
ذا كقع إالشرط الفاسد بطاؿ بمنزلة عقدىا يف اإل لوا ٣تلس ا١تعاكضةنز   (ُّ)هنمأب (ُِ)]نايةالك[

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فتعذر " .(ُ

 . َُّ/ّ, هناية احملتاج  ُّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٗ/ٔ, اَّموع  ِْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 ( يف )ب( " ٔتالو " .(ّ

 ( يف )ب( " حو٢تا " .(ْ

 ألصل )ا١تنع ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف ا(ٓ

 /ب( من )ج( .ُِٔ( هناية )(ٔ

 ( يف )ب( " أك بأكؿ العقد " .(ٕ

 ( يف )ج( ك )د( زيادة " أك كلو " .(ٖ

 ( يف )ب( " يوجد  " .(ٗ

 ( يف األصل )الكتابة ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( يف )ج( ك )د( " ما عدا األخَت " (ُُ

 يف األصل )الكتابة ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ((ُِ

 ( يف )ب(  " إلهنم " .(ُّ
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٣تلس  لوا, كَف ينزٍّ (ِ) ذلكَتكيف غ, كيف زيادة الثمن كنقصو, ف َف يقع يف العقدإك  (ُ)فيو
 .(ّ)صبلن أ التطليق منزلة لفظو يف شي

من نتاج  (ْ)(وِ يعِ ) رَ  ] /أُٖ[ يف (وَ  يوِ فِ ) فَ با١تعاكضة على الوجو ا١تذكور  شيئان  ذا ملكإك 
  (ٔ)]فاؽتٍّ ابً ف[ع العشر ا ربم  ه, أال ربع عشر خر اٟتوؿ آ (وِ تِ يمَ قِ  شرِ عُ  عُ بُ رُ )ا ٙترة كغَت٫ت (ٓ)ك

كما دؿ عليو ما ركاه  وقا متعل  هن  فؤل؛ و من القيمةن  أا م  أك , ـو ُّماو يقي ن  أل؛ قدينكما يف الن  
 (ٗ)/موقوٍّ ))  ـى دي األي  (ٖ)]بيعي[١تن  :نو قاؿأ (ٕ)اهلل عنوافعي رضي اهلل عنو عن عمر رضي الش  

 َف فأصل يف اٟتوؿ بُف األإ (ُُ)انضمف و إن  أل ؛ع٪تا كجب ذلك يف الربإك  .(َُ)((زكاتو دٍّ أى ك 
ماؿ ف انفرد ْتوؿ إفهو ك  ال  إك مهات كاف كالنتاج مع األمن جنس ما يقـو بو   (ُِ)ينض  
 ؛ صل يف اٟتوؿ فقط٪تا انقطع عن األإ, ك ٕتارة

ي
ك٤تل خرج لبقاء حكمو عليو يف قدر ا١ت

                                                           
 ( " فيو " سقطت من )ب( .(ُ

زيلدة الثمن كنقصو كيف غَت , كإف َف يقع يف العقد , كيف كقع فيو كَف ينزلوا ٣تلس ا١تعاكضة منزلة عقدىا من اإلبطاؿ بالشرط الفاسد إذا( يف )د( زيادة "(ِ

 .ذلك "

تأثَته يف سابقو ٓتبلؼ النية , قلت ال نظر لذلك ىنا مع تنزيلهم  ]/ب  من )ب( ّٖٓ[( يف  )ب( ك )ج( ك )د( زبادة " فإف قلت ٨تو الشرط عهد (ّ

 ٣تلس العقد منزلتو , كإف طاؿ الفصل بينهما , كمع طولو ال ٯتكن تأثَته الشرط يف سابقو , فكما فيو لذلك التنزيل , فكذا يف النية " .

 . ٖٔ/ٔ,  اَّموع  فتح العزيز,  ِٖٗ/ّ, اٟتاكم الكبَت  َُٓ/ِ( األـ (ْ

 ( " الواك " سقطت من )ج( .(ٓ

 .)د( , كا١تثبت من يف )ب( " بإتفاؽ "يف األصل ك )ج(  " فاتفاؽ", ك ( (ٔ

 ( .َُْٔٓ) َْٔ/ِابن أيب شيبة يف مصنفو  أخرجو, ك  ْٗ/ِالشافعي يف األـ  أخرجو( (ٕ

 ينبغي ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل )(ٖ

 /ب( من )د( .َِٖ( هناية )(ٗ

 . ِْٖ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ْٖٔ/ِ, مقاييس اللغة  ُِِّ/ّالنماء كالزيادة , كىي فضل كل شيء على أصلو , الصةاح  :( الربع(َُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ضم ".(ُُ

وؿ عينان سواءن كاف متاعان , كأىل اٟتي يطلقوف على الدراىم كالدنانَت ) النض ( , الزاىر يف غريب ألفاظ : الناض من ا١تاؿ ما كاف نقدان , أك ماٖت( نض(ُِ

 . ّٕٓ/ٓ, مقاييس اللغة َُُٕ/ّ, الصةاح  َُٗ/ُالشافعي 
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خراج بعد ر اإلخ  أى  (ُ)]لوف[و كقت الوجوب ن  فؤل؛ ا١تراد قيمة الوقت ا١تذكورف أا م  أك  ,خراجاإل
 أك مكنف زادت كلو قبل الت  إك , قبلو وٓتبلف, لتقصَته (ِ)فنقصت ضمن ما نقص مكن منوالت  

كساكت  ائةك ٔتأ ,يت درىمائٔت برٍّ  (ّ)]قفيز[ ائيتفلو ابتاع م, عليو ءفبل شي تبلؼبعد اإل
ف كاف قبل إف, ئةاُف مإفعادت قيمتها ر خ  أى فلو , ٜتسة دراىم ولزمئتُت اخر اٟتوؿ مآ

بعد  أتلفهاك أ ,(ْ)]ئةامربعأ ارتفص[ك زادت قبلو أبعده  ك, أكنصف در٫تاف ومكن لزمالت  
كقت  ةا القيمهن  أل؛ ٜتسة دراىم ولزم ربعمائةأ فصارت ]/ب ِٖ[ فائتاالوجوب كقيمتها م

 .(ٔ)تبلؼاإل (ٓ)أكمكن الت  

ف يكوف أك  كُف,األكىو  ف يكوف متصبلن أ يصح ستثناءالا ف  أكٔتا قررت بو كبلمو يعلم 
 .عادة اٞتارإلعطف على الضمَت اَّركر من غَت ا "عويكر "يف قولو  ف  أك  ,منقطعان 

الذم اشًتل (  الِ المَ  (ٕ)]سِ أْ رَ [ قدِ نَ ن ) مِ كوف تف أرج عشرىا عترب يف القيمة اليت ٮتي كي
ك , أبطلو السلطافأ (ٖ)كلو, ف َف ٯتلك باقيوإك , ك بعضوأف كا  نصابان , العرض بو كلو يف ذمتو

فبل  ذا َف يبلغ بو نصابان إف, ليو من نقد البلدإقرب أك  صل ما بيدهأو ن  أل؛ َف يكن ىو الغالب
كحاؿ اٟتوؿ ك٫تا  ئيت درىماباعو ٔت(ٗ)ك بعشرين ديناران  ف اشًتل عرضان أكه  ف بلغ بغَت إك زكاة 

                                                           
 ( يف األصل ) لو ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )ب( زبادة " منو " .(ِ

 ١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل ) فقَت ( , كا(ّ

 ( يف األصل ) فصبل ربع مائة ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( " ك " .(ٓ

 . ّّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٗٔ/ٔ, اَّموع  َٕ-ٕٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 ( يف األصل )ربُت ( كلمة غَت مفهومة , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 كإف " .( يف )ب( " (ٖ

 ( يف )د( " أك " .(ٗ
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و ن  أكُّذا يعلم , (ْ)( ّ)منا بو نصابان ٔتا قو   (ِ)/(ُ)َف يبلغاما هن  أل؛ قيمتها دكف العشرينلكن  بيده
كلو ملكو , س ا١تاؿأبنقد ر  اٟتوؿ نصابان  آخراعترب بلوغو  آخراٟتوؿ بعرض  أثناء لو باعو

 آخرـ وٍّ قػي  (ٓ)ف ساكاهإفقسيط يـو ا١تلك خر ١تعرفة الت  حد٫تا باآلأـ وٍّ بنصايب ذىب كفضة قػي 
 نانَتراىم كنصفها بالد  نصف العركض مشًتل بالد   ف  أو قد تبُت ن  أل؛ اٟتوؿ ُّما نصفُت

 (ٔ)راىماٟتوؿ ثلثو بالد   آخرـ وٍّ عشرة دنانَت قػي  ةئتُت من الفضاف كانت قيمة ا١تإك , ] /أّٖ[
ف إصاب كيزكياف ك كبل٫تا دكف النٍّ أحد٫تا أذا كاف إخر حد٫تا باآلأـ كيقو  , نانَتبالد   (ٕ)كثلثاه
ذ ال يضم إ؛ حد٫تاأـ بوٍّ قػي  (ٖ)لو ف بلغهما اَّموعإك , ال فبلإٟتوؿ نصابُت ك خر اآبلغا 

 . (ٗ)ي كحدهزكٍّ  ٫تا نصابان دحأف بلغ إك , خرُف اآلإحد٫تا أ

من حُت ملك  (َُ)كحوؿ ا١تملوؾ بدكنو, صاب من حُت ملك ذلك النقدكحوؿ ا١تملوؾ بالنٍّ 
كبعضها نانَت بعضها صةيح ف اشًتل بنصاب من الد  أك ةو اختلفت الصفل (ُُ)العرض
لكن , كما ٮتص ا١تكسر با١تكسر ـ ما ٮتص الصةيح بالصةيحوٍّ قػي  كبينهما تفاكت مكسر

                                                           
 ( يف )ج( " ألهنا َف تبلغا " .(ُ

 /أ ( من )ب( . ّٗٓ( هناية  ) (ِ

 ( يف )ب( " قومتا بو ( , كسقطت منها " نصابا " .(ّ

 . ّّٖ/ُ,أسٌت ا١تطالب  ٓٔ-ْٔ/ٔ, اَّموع  َٕ/ٔ فتح العزيز,  ُّٗ/ّ( ينظر: البياف (ْ

 ( يف )ج( " شاء " .(ٓ

 نصفها بالدنانَت كإف كانت ............بالدراىم " سقطت من )ج( .( قولو : " ك (ٔ

 ( يف )ب( " كثلثو " .(ٕ

 ( يف )ج( " أك " .(ٖ

 .  ِْٖ – ِّٖ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٓ/ِ, الركضة  ِٕ-ُٕ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( " بدكنو " يف )ب( غَت كاضةة , ككأهنا " ٖتديده " .(َُ

 .  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٔ/ِ, الركضة  ْٓ – ّٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ُُ
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 اختبلؼ اٞتنس (ُ)/ٓتبلؼ, ما من جنس كاحدهن  أل؛ كاةكجبت الز   ف بلغ ٣تموعهما نصابان إ
 (ضٍ رْ عَ بِ )جارة لتٍّ ماؿ ا ( كَ لَ مَ  نْ إِ ) ك دنانَت أدراىم كاف  (بِ الِ الغَ )من نقد البلد  (وِ )أَ 

, (ْ)ك جهل جنسو, أ(ّ)]نسيء كبنقد أك [كصلح عن دـ  نكاح(ِ)ك خلع ك بنةو, أللقنية
تبلؼ كما يف اإلقؤف  على قاعدة الت   جريان  بلد حوالف اٟتوؿ (ٔ)بغالب نقد البلد (ٓ)كا١تراد
ـ وٍّ ذا قػي إك , ليوإ ] /بْٖ[قرب الببلدأاعترب ف حاؿ عليو اٟتوؿ ٔتوضع ال نقد فيو إ, فك٨توه

, (َُ)( ٗ)ساكاه بغَته فإك  ال فبلإبغَته ك  ف َف يبلغ نصابان إك  يك  زي  (ٖ)بو فساكل نصابان  (ٕ)بالغالب
كل منهما لو انفرد    ف  أل؛ (ُُ) /ما قابل النقد بو كالباقي بالغالبـ وٍّ قػي  كلو ملكو بنقد كعرض

القيمة اليت     ()فَ على التساكم  (انِ دَ قْ ن َ )يف البلد  ( بَ لَ غَ  نْ إِ ) فَ  (ُّ) (ُِ)كاف حكمو كذلك
                                                           

 /أ ( من ) ج ( .ُِٕ( هناية ) (ُ

 ( يف )ج( " أك " .(ِ

 ( يف األصل ) بنقد كنسي ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 .  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٔٔ/ٔ, اَّموع  ٕٔ – ّٕ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( " كا١تراد " سقطت من )ب( .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " أم " .(ٔ

شًتط كما ىو ظاىر أف تساكم بو نصابان خالصان منو , كمر أف التقؤف يف ٨تو ذلك ال يكوف إال بنقد , كالغش عرض ا( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة : " (ٕ

ضبوطة حىت يعلم ما يقابلو, بل لو علم َف تعترب , ألنو َف يعرؼ فيو ال نقد , كألف اعتباره يف التقؤف يؤدم ٞتهالة , ألف حالة اختبلطو ال قيمة مستقرة م

 ذلك إال إذا قومناه بنقد , فهو مقـو , فبل يتصور أف يكوف مقوما بو, كإذا " .

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ساكل بو نصابان كذلك " , بدؿ " فساكل نصابان بو "  .(ٖ

 بغَته  " , بدؿ " ساكاه بغَته "  . ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ساكل نصابان خالصان (ٗ

 . ّْٖ/ُ( أسٌت ا١تطالب (َُ

 /ب( من )ب( .ّٗٓ( هناية )(ُُ

 . َُٕ/ّ, هناية احملتاج  ٕٔ – ٔٔ/ٔ, اَّموع  ٕٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ُِ

ت قيمتهما نصابان خالصان , ت مع غشها بذلك الذىب فإف ساك م( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة : " كلو ملك بذىب فضة مغشوشة للتجارة , قو (ُّ

أف يكوف خالصان , كجبت زكاهتما كإال فبل كما ىو ظاىر , فعلم أف التقؤف ال يكوف إال با٠تالص من ذلك النقد الذم يقـو بو , كأف ا١تقـو نفسو ال يشًتط 

 بعض الفتاكل " . ه اشتباه ا١تقـو با١تقـو بو كما بينتو يفؤ عركض , ككقع لبعضهم ىنا غلط منشألنو ىنا ٔتنزلة ال
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لتةقق ٘تاـ  (اباً صَ )نِ التقؤف منهما   (وِ بِ  م  )تَ من النقد الذم  أم ا(م  )مِ يعترب عشرىا تكوف 
 آخرذا مت النصاب يف ميزاف دكف إكبو فارؽ عدـ كجوب الزكاة  ,(ُ)حد النقدينأالنصاب ب

نهما كما يف شاة اٞترباف ـ ٔتا شاء ما١تالك فيقوٍّ ( رَ ي   خَ تَ ) منهما نصابان  (ِ)ف بلغ يف كلإ( م  )ثُ 
: كعليو سنومي قاؿ اإل ,(ْ)"الركضو"كصةةو يف  (ّ)"اَّموع", ىذا ما اقتضاه كبلـ كدرا٫تو

 فلذلك اعتمده ا١تصنف . ,(ٓ)كثر فلتكن الفتول عليواأل

ستةقُت رعاية ٢تم  نفع للمـ باألو يقو  ن  أ (ٖ)"اٟتاكم"كتبعو يف  (ٕ)كأصلو (ٔ)"ا١تنهاج" كصةح 
 .قاؽ كبنات اللبوف ع اٟتً كما يف اجتما 

متعلقة بالعُت كيف ماؿ  بلاإلكاة يف الز   ف  أب عن ىذا القياس (ٗ)]شيخنا[ جابأكؿ كعلى األ
كبو يندفع ما كقع  ,(َُ)جارةفوؽ تعلقهم ٔتاؿ التٍّ  باإلبلفتعلق ا١تستةقُت  جارة بالذمةالتٍّ 

 .(ُُ)سياالق] /أٖٓ[ من اعتماد "اكماٟت"من كبلـ  أخذان   ارحللش  

                                                           
 . ِٕٓ/ِ, الركضة  ْٕ/ٔ فتح العزيز,  ْٖٓ/ِ, الوسيط  ِٔٗ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( " بكل " ,  كيف  )د( " فكل "  .(ِ

 . ٔٔ/ٔ( اَّموع (ّ

 . ِٕٓ/ِ( الركضة (ْ

 . ْٔٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ٓ

 . َٕ/ُ ينظر: منهاج الطالبُت( (ٔ

 . ََُاحملرر ص ينظر: ( (ٕ

 . ُِْ,  ُِّ( اٟتاكم الصغَت ص (ٖ

 ( سقطت من األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 . ّْٖ/ُأسٌت ا١تطالب ينظر: ( (َُ

 /ب .ِِّشرح اٞتوجرم ينظر: ( (ُُ
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, ثبلثُت من البقر (ِ)ك, بلاإلمن  كخمسو و  عين كاة يفب الز  ٕتا جارة مذا اشًتل للتٍّ إ (ُ)(وَ )
ا هن  أل (ينٍ عَ  اةُ كَ َز  تْ بَ ل  غُ )ؾ الزرع در أمزركعة ف رضان أك , أٙترتأف يبلن ك ٩ت, أربعُت من الغنمأك 

قوؿ قدٔف  (ْ)يفف, (ّ)جارةزكاة التٍّ  يفيها كاختبلفهم عل تفاقهمال؛ جارةمن زكاة التٍّ  أقول
 ولُ ق حَ سبِ م يَ لَ )ف إ (ٕ)ب زكاة العُتا  تغل  ٪ت  إك , (ٔ)ٕتبا الهن  أه كغَت  (ٓ)كدعن دا حكي

درؾ أك , أجارة٩تيل التٍّ  أٙترتف أب جارةالتٍّ ف سبق كجوُّا حوؿ أبا م  إً  (ا هَ وب َ جُ وُ  ةِ ارَ جَ الت  
ف أا بم  إً ك , (ٖ)م"اٟتاك "كبلـ   ١تا يو٫تو خبلفان , ييف ا١تواش لك يتصور ذكال ,زرعها قبل اٟتوؿ

الصبلح يف  ككبد (ٗ)/ا١تاشية كىو اٟتوؿ يف جارة كقت كجوب زكاة العُتلتٍّ قارف حوؿ ا
ربعُت شاة بنية أفلو اشًتل , (َُ)"حو٢تا"صلو أدكف قوؿ  "كجوُّا"كما مشلو قولو  ا١تعشرات

 .خرج شاة أ كثر أف يمتها عشركف ديناران جارة كحاؿ اٟتوؿ كقالتٍّ 

                                                           
 ( " الواك " سقطت من )د( .(ُ

 ( " الواك " سقطت من )د( .(ِ

 .َُٕ/ّ, هناية احملتاج  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٕ/ِ, الركضة  ُٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 ( يف )ب( " فعن " .(ْ

 كمائتُت اثنتُت سنة بالكوفة كلد الورع, كثَت متقلبلن  زاىدا كاف بالظاىرم, ا١تعركؼ ا١تشهور اإلماـ, سليماف أبو,  األصبهآف خلف بن علي بن داكد ((ٓ

 مذىب صاحب ككاف, الشافعي لئلماـ تعصبا الناس أكثر من ككاف كغَت٫تا, ثور كأيب راىويو بن إسةاؽ عن العلم أخذ, مائتُت سنة كقيل إحدل سنة كقيل

 الوايف, ٕٗ/ُّ النببلء أعبلـ سَت, ِٓٓ/ِ األعياف كفيات: ينظر.  ق(َِٕ) كمائتُت سبعُت سنة مات بالظاىرية, يعرفوف كثَت ٚتع كتبعو مستقل

 . ِٔٗ/ُّ بالوفيات

 . ِّٔ/ِ, ا١تغٍت ُِْٓ/ُ( ينظر: االستذكار (ٔ

 ( " العُت " سقطت من )د( .(ٕ

 . ُِْ( اٟتاكم الصغَت ص (ٖ

 /أ ( من )ب( .َّٔ( هناية ) (ٗ

 . ُِْ( اٟتاكم الصغَت ص (َُ
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كأف  (ُ)/حوؿ التجارة كجوُّا( قَ بَ ن سَ إِ فَ ) زكاة العُت كالتجارة ال ٬تتمعاف  ف  ألم كٔتا تقرر عي 
مث للتجارة ] /بٖٔ[ ك اشًتل بو معلوفةن , أمةو ئشهر نصاب ساأها بعد ستة اشًتل ٔتتاع

بدك  (ٓ)]اٟتوؿ[كسبق, مزركعة  رضان أك أ ,(ْ)]٩تبلن [اشًتل  (ّ)كأ شهرأد ستة بع (ِ)سامهاأ
, مث بل يبطل بعض حو٢تالتقدمو كلئ ؛ٟتو٢تاأم  (وُ لَ )ما٢تا , أم التجارة (تيَ ك  ُز ) الصبلح 

 (ةٍ مَ ئِ اسَ )لِ التجارة  (ٔ)وب زكاةمن حُت كج (دَ قَ انعَ وَ )كما ىو ظاىر  ور عند كجوبا١تعش   يزكٍّ 
 ان ُّا عرضاشًتل حىت لو  حقها فقط و التجارة يفلغتك  (ٕ)حواؿر األجب زكاهتا لسائتف, أبدان 

 . (ٖ)ونفأثناء اٟتوؿ استأللتجارة 

ُّا اشًتل  (ٗ)] أشهر[ ةتمث بعد س نصاب سائمة للتجارةف اشًتل كأ تفق اٟتوالفاذا إف
ف بلغ إىذا , على تغليب زكاة العُت ءن بنا؛ نف اٟتوؿ من  يـو شرائوأاست (ُُ) (َُ)/ان عرض

 (ُِ)]عتس[ كأ ,ال يبلغ نصابان  ةن ربعُت شاأك حد٫تاأف بلغو بإف, نهمابكل م ا١تاؿ نصابان 

                                                           
 /ب( من )ج( .ُِٕ( هناية ) (ُ

 ( يف )د( " استامها " .(ِ

 ( يف )ب( " ك " .(ّ

 ( يف األصل ) كبلءن ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من  األصل(ٓ

 ( يف )د( " الزكاة " .(ٔ

 . َُٖ - َُٕ, هناية احملتاج   ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٕ/ِ, الركضة  ّٖ – ِٖ/ٔ فتح العزيز( (ٕ

 ( قولو: " كتلغوا التجارة .........استأنفو " سقطت من )ب( ك )ج( (ٖ

 . ( سقطت من  األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د((ٗ

 /ب( من )د( .َِٗ( هناية ) (َُ

 ( يف )د( زيادة " للتجارة أثناء اٟتوؿ " .(ُُ

 ( يف األصل " سبع " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ
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مة حيث ئنصاب سا ثناء اٟتوؿ يفأف حدث نقص إف, (ُ)فاٟتكم ١تا بلغو بو كثبلثُت تبلغو
مة ال ئملك نصاب سا كما لو,نف حو٢تاأكاست جارةُف زكاة التٍّ إم انتقل اٟتك (ِ)]ق[نابلغ
نتاج بعد كلو حدث  ,كما مر (ّ)نف حو٢تاأيست ون  إف ض ٕتارةمث اشًتل بو عر  جارةللتٍّ 

 (ْ)غَتيبل اٟتوؿ للتجارة ف نعقادال؛ ُف زكاة العُتإاٟتكم  لناؼ حوؿ التجارة َف ينتقئاست
بت لٍّ مة غي بت السائلٍّ غي ف إً ف ,لعدـ سبق حوؿ التجارة ؛بت زكاة العُتلٍّ ذا غي إ (ٓ)ك,  ]/أ ٕٖ[

 جارةلتقدـ إدراكو على حوؿ التٍّ  زرع كأ من ٙتر (رُ ش  عَ لمُ ا بَ ل  ن غُ إِ )وَ حواؿ سائر األ يف
غَت السنة  ا١تعشر يف ب يفٕت زكاة العُت ال ف  أل؛ (ٔ)(ةِ ارَ جَ لت  لِ )اٟتوؿ  (دَ قَ انعَ ) خراج كاجبوإك 

ا هن  فإٓتبلؼ زكاة ا١تاشية , جارةللتٍّ  (ٕ)]عارضم[ عداىا الكفيما , زكاهتافيها ـ كقد قد   كُفاأل
 اـ حو٢تا كافتتح حوؿ بعدهجارة لتممت زكاة التٍّ دٍّ كُف قي السنة األ ي, ففةكل سن  فيهإتب 

 .أبدان لزكاة العُت 

 تو فيوزكارج ٗت (ٖ)]ذمال[الوقت  (نَ مِ )مر جارة حيث انعقد على الث  حوؿ التٍّ كيكوف انعقاد 
ف كجبت إك  دراؾت اإلكق (ٗ)/من ال (ذَ اذَ )الجَ ف َف ٮترج بعد إك  فيو إخراجهايتمكن من  أم

                                                           
 .  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب ِٕٕ/ِ, الركضة  ُٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر:  (ُ

 ( سقطت من  األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 لو ملك نصاب سائمة .........حو٢تا " سقطت من )ج( .( قولو: " كما (ّ

 .  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٕ/ِ, الركضة  ِٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( " الواك " سقطت من )د( .(ٓ

 . ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٓ/ٔ, اَّموع  ْٖ/ٔ فتح العزيز,  ُّٖ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٔ

 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " تعارض " , كا١ت(ٕ

 ( يف األصل " اليت  " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 /ب( من )ب( .َّٕ( هناية ) (ٗ
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كال من , ر للمستةقُت فبل ٭تسب عليو زمنهاا١تعش   تربية على ا١تالك بعده ف  أل ؛كاة بوالز  
 . (ِ)صلوو كبلمو كأ١تا يو٫ت خبلفان , (ُ)ذاذكقت اٞت

 الَ )ر ا١تعش  كاجب  (ْ)خرجأ ذاإ افيم (ّ)]()وَ  [تيةاآلحواؿ سائر األ فيو يف جارةب زكاة التٍّ ٕتو
اشًتاىا  اليت (وِ رضِ أَ )وَ و تبن زكاة ال (وَ ) فأٙتراشًتاه للتجارة  مالذ ((ٓ)]هِ [رِ جَ شَ  اةُ كَ َز  طُ سقُ تَ 

؛ جارةللتٍّ  رضكاأل كالتنب كعاٞتذ يبل يزكٍّ , فزرعها بو ] /بٖٖ[ رمع بذ أكللتجارة مزركعة 
ا عن النصاب َف نقصت قيمته ف, فإ(ٔ)جارةفبل تسقط عنها زكاة التٍّ  ليس فيها زكاة العُتذ إ
  كلو, ف كاف لوإجارة مواؿ التٍّ أمن  (ٗ)بغَتىابل , (ٖ)زكاهتا أدل ون  أل؛ الثمر (ٕ)كمل بقيمةي

كشجر  ,مو عى من نػى  كمعلوفةو  ,(َُ)ءو ماكإً  ,كخيلو  زكومغَت  ك شجران أ جارة حيوانان التٍّ  ماؿ كاف
اج يفرد ْتوؿ كنت صل كالحكم األ ؽكالور  مركالث   كالوبر وؼكالص  لنتاج ةو افلن ,مشمشو 

 . (ُُ)مةائالس  

 

                                                           
 . ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٓ/ٔ, اَّموع  ْٖ/ٔ فتح العزيز,  ُّٗ – ُّٖ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ُ

 . ُِْ( اٟتاكم الصغَت ص(ِ

 ( ك )ج( ك )د( .( سقطت من  األصل, كا١تثبت من )ب(ّ

 ( يف )ج( ك )د( " خرج " .(ْ

 ( سقطت من  األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 . ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٓ/ٔ, اَّموع  ّٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر:  (ٔ

 ( يف )د( " بقيمتو " .(ٕ

 .ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٗ/ِ( ينظر: الركضة (ٖ

 ( يف )ب( " لغَتىا " .(ٗ

 " غَت كاضةة يف )ج( . ءكخيل كإما( " (َُ

 . ّّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٕ/ِ, الركضة  ْٕ/ٔ, اَّموع  ْٖٓ/ِ( ينظر: الوسيط (ُُ
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ذ العامل إ؛ لكوو مي ن  أل (وُ اتُ كَ )َز كرْتو  (ِ)]ومال[من رأس  (ُ)(اضٍ رَ قِ  الِ مَ  ب  ى رَ لَ عَ )٬تب  (وَ )
خرجها من غَت ماؿ  (ْ)] أ [ (ّ)فإ, كال ٭تسب من الربح ال بالقسمةك حصتو إال ٯتلً 

  ( (ٔ)]ت منوُ رفَ صَ [ن إِ  وِ حِ ن ربِ مِ  بُ حسَ يُ )وَ  (ٓ)"ماٟتاك "١تا يو٫تو كبلـ  خبلفان , القراض
زكاة  (بُ جِ تَ )ا ٪ت  إً  (وَ ) (َُ)( ٗ)]فؤ ا١ت[يلـز ا١تاؿ من  ر ماكسائ (ٖ)( ٕ)ؿال  كأجرة الكياؿ كالد  

 ,كسيأيت تفسَته يف البيع ,كىو بدك صبلحو -الزام كضمها بفتح - (رٍ مَ ثَ  ىوِ زَ )بِ ر ا١تعش  
 جبتف[ كلو بعضو أيضان  (ب  حَ  دِ ادَ شتِ ا)يبدك  ()وَ  كلو (ُُ)أك بعضوء يف بد كسواءن 
, اتك ر كقبلهما كانا من ا٠تض (ُّ)]ُتتقو [ما صارا هن  أل؛ اٟتب أك يف كل الثمرة (ُِ)]حينئذو 

                                                           
 أف يدفع الرجل إُف الرجل عينا أك كرقا كيأذف لو بأف يتجر فيو على أف الربح بينهما على ما يتشارطانو كاصل القراض مشتق من القرض كىو: ( القراض(ُ

, ٖترير ُْٔ/ُينظر: الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي  . لوماكقطع لو من الربح فيو شيئا معأف صاحب ا١تاؿ قطع للعامل فيو قطعو من مالو  القطع كذلك

 . ْْٓ/ُ,  لساف العرب ُِٓ/ُالفاظ التنبيو 

 .)د( األصل ك )ب( ك )ج( " ماؿ ", كا١تثبت من  ( يف(ِ

 ( يف )ب( " إذا " .(ّ

 ل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من  األص(ْ

 ) كزكاة كل ماؿ القراض على ا١تالك كٖتسب من الربح ( . ُِْ( قاؿ يف اٟتاكم ص(ٓ

 ( يف  األصل " صرفو ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

, كىو الذم ينادم بالسلعة, ك٬تمع بُت البيٍّعُتٍّ . ينظر: لساف ا( (ٕ  . َُِ/ُ, معجم لغة الفقهاء ِْٗ/ُُلعرب الد ال ؿ: بفتح الداؿ من دؿ 

 ( يف  )ب( ك )ج( ك )د( " الدالؿ كالكياؿ "  .(ٖ

 ( يف  األصل " ا١تؤمن ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 .  َُٖ/ّ, هناية احملتاج  ُٖٓ/ِ, الغرر البهية  َِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ٖٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 ( يف )ب( " أـ يف " .(ُُ

 . )ب( ك )ج( ك )د(, كا١تثبت من " حينئذ فتجب " يف األصل ( (ُِ

 ( يف  األصل ك )د(  " قويُت ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ُّ
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تقدـ  لوك , [/أ89] (ُ)حينئذ اف يبعث ا٠تارص للخرصك  مكسل   ى اهلل عليوو صل  ن  كأًل 
 .ك الوقت لذ  (ّ) ال  إً  (ِ) , كلو تأخر عنو ١تا بعثولكليو لبعثو قبل ذالوجوب ع

كليس ا١تراد , البيع اٞتميع كما يف البعض كهما يف يف شتدادكاالبلح الص   ككجعل بد
نعقاد سبب ابل , ا يتةقق٦ت   حينئذو  ٬تزئو ال ن  أ ١تا مر (ٓ) /خراجكجوب اإل (ْ) وب ىنابالوج

 جفيفلت  نة اؤ م أف   كمر, لكذا صارت كذإ ىب ا١تصف  كاٟتمر كالزبيب الت (ٔ)كجوب إخراج
 . (ٕ)على ا١تالك صفيةكالت  

 (ٗ)/فبل يشًتط (ازٍ كَ ِر  وَ  نٍ عدِ مَ )كل من  (ٖ)(ولِ صُ حُ )٬تب زكاة ا١تعدف كالركاز عند  ()وَ 
 , كا٠ترب(ُُ)يف نفسو ء٪تاإً كىذا  (َُ)/ة ا١تاؿمينو إ٪تا يعترب للتمكن من تن  أل؛ فيهما اٟتوؿ

 

                                                           
 َُُ/ِ(, كأبو داكد يف سننو, كتاب الزكاة, باب مىت ٮترص التمر َِّٔٓ) ُٖٓ/ِْأخرجو أٛتد يف مسنده, من حديث عائشة رضي اهلل عنها ( (ُ

(. كضعفو األلبآف يف ضعيف أيب داكد َْْٕ) َِٕ/ْيف السنن الكربل, كتاب الزكاة, باب خرص التمر كالدليل على أف لو حكمان  (, كالبيهقئَُٔ)

ِ/ُُٓ . 

 ( يف )ب( )لبعثو( .(ِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )اُف( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( )ىنا بالوجوب( .(ْ

 /أ( من )ج( .ُِٖ( هناية )(ٓ

 ب( .( يف )ج( )إخراج كجو (ٔ

 من ىذا  ِْ( ينظر ص(ٕ

 ( يف األصل )ْتصوؿ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 /أ( من )ب( .ُّٔ( هناية )(ٗ

 /أ( من )د( .َُِ( هناية )(َُ

 ِِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  َُّ – ُٗ/ٔ فتح العزيز,  ِٗٗ – ِٖٗ/ُ, ا١تهذب  َّْ – ّّٗ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ُُ
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 على أف   ,(ِ)ٮتصصو ٌتن مع (ُ)صط من الن  بنيستو عمبلن بقاعدة أن   ا٥تصوص بغَت٫ت يتاآل
 كال ٬تزم إخراجو قبل اٟتصوؿ؛[ .(ْ) (ّ)كازالرٍّ  يفنقل اإلٚتاع على عدـ اعتباره  ما١تاكرد

و بأف أحيا أرضان , نعم إف كاف ا١تعدف يف ملكجبت فيهما بسبب فقط فبل يقم عليوا ك هنأل
 .(ٓ) ]خراج زكاتو قبل إخراج نيلةنئذو إ, فإنو ٯتلكو تبعان ٢تا كلو حيفظهر فيها معدف

ن غَت قد مكالن   عمكىو الن  , ا١تذكورات ٢تذه (يرٍ غَ  ولِ حَ ) (ٔ)حوالفد عن ٪تا ٕتب الزكاةإو  (وَ )
 كىو .(ٕ)))اٟتوؿ ماؿ حىت ٭توؿ عليو ال زكاة يف: ((دداك أيب  ٠ترب؛ جارةكالتٍّ ز كالركا ا١تعدف

 

 

 

 

 

                                                           
 )ب( . ( )من النص( سقطت من(ُ

 . ُْٓ/ُ للسبكي , االشباه كالنظائر ّٕٓ/ُ( ينظر: التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ (ِ

 . َّْ/ّ( اٟتاكم الكبَت (ّ

 ( يف )ب( "الزكاة" .(ْ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ب( " كجود " .(ٔ

أبو داكد يف السنن , كتاب الزكاة , باب يف زكاة  أخرجو( , ك ُِٕٗ)  ُٕٓ/ُب من استفاد ماالن , ابن ماجو يف سننو , كتاب الزكاه , با أخرجو( (ٕ

( , كأخرجو البيهقي يف السنن ُٖٖٗ) ْٗٔ/ِالدارقطٍت يف السنن , كتاب الزكاة , باب كجوب الزكاة باٟتوؿ  أخرجو( , ك ُّٕٓ) ََُ/ِالسائمة  

اٟتديث حسن, كقاؿ يف  ِّٖ/ِ( , قاؿ الزيلعي يف نصب الراية ِْٕٕ) َُٔ/ْؿ حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ الكربل , كتاب الزكاة , باب الزكاة يف ما

 .  ِْٓ/ّ, حديث علي ال بأس باسناده . كصةةو األلبآف يف إركاء الغليل  ُّٓ/ِالتلخيص اٟتبَت 
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 (ْ)كغَتىم (ّ)( ِ)كعلي (ُ)كعثماف كعمر بكر لكن جربه ما صح عن أيب ,ان ف كاف ضعيفإك 
اهلل  يابن عمر رض /ب[َٗ] عن كما كرد مرفوعان  العمل بقضيتو, من (ٓ)اهلل عنهم يرض

كنقل . (ٕ)((اٟتوؿ عليو حىت ٭توؿ فبل زكاة عليو من استفاد ماالن )) :بسند ضعيف (ٔ)عنهما
 .(ٗ)ٚتاع التابعُت كالفقهاء على اعتبارهإ (ٖ)اكردما١ت

 (ُُ) ٢تا ((َُ) ابٍ صَ نِ َتَماُم  ةٍ ارَ جَ تِ )الثالث كىو زكاة  (يفِ  الَ )كلُت األ لوجوبو يف (طُ رَ شت َ يُ وَ )

                                                           
, أحد العشرة   منُت, ذم النورين, زكج بنيت الرسوؿعثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية, القرشي, األموم, أبو عبداهلل, أمَت ا١تؤ ( (ُ رقية مث أـ كلثـو

أمره أف يقيم عند رقية عندما مرضت, كضرب لو النب بسهمو  ا١تبشرين باٞتنة,  أسلم يف أكؿ اإلسبلـ, كىاجر إُف اٟتبشة, كَف يشهد بدران؛ إلف النب 

, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة ٖٕٓ/ّينظر: أسد الغابة  ذم اٟتجة من سنة ٜتس كثبلثُت من ا٢تجرة.كأجره, بويع با٠تبلفة سنة أربع كعشرين, قتل شهيدان يف 

ْ/ّٕٕ . 

, أبو السبطُت اٟتسن كاٟتسُت, أمَت  , زكج فاطمة بنت الرسوؿ علي بن أيب طالب بن عبدا١تطلب بن ىاشم, القرشي, ا٢تامشي, ابن عم الرسوؿ ( (ِ

مان, ىاجر إُف ا١تدينة , كشهد بدران كأحدان, كا١تشاىد كلها إال تبوؾ, قتل شهيدان يف رمضاف من سنة أربعُت للهجرة. ينظر: أسد ا١تؤمنُت, من أكؿ الناس إسبل

 . ْْٔ/ْ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة ٕٖ/ْالغابة 

 . ّٖٔ/ِ, كابن أيب شيبة يف ا١تصنف  ٕٓ/ْعبدالرزاؽ يف مصنفو  أخرجو( (ّ

 – ٕٕ/ْ, مصنف عبدالرزاؽ  ُْٔ/ُر , كعائشة , كأيب بكرة , كعمر بن عبدالعزيز , كاٟتسن , كعطاء , ينظر , موطأ مالك عبداهلل بن عممنهم: ( (ْ

 . ّٖٕ – ّٕٖ – ّٖٔ/ِ, كمصنف ابن أيب شيبة  ٕٗ

 ( )رضي اهلل عنهم( سقطت من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( )رضي اهلل عنهما( سقطت من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

( من طريق عبدالرٛتن بن زيد بن أسلم عن ُّٔ) ُٖ/ِاد حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ فب ما جاء الزكاة على ا١تاؿ ا١تستو الًتمذم , كتاب الزكاة , با( أخرج(ٕ

ارقطٍت الد أخرجو( كقاؿ الًتمذم ىذا أحسن من حديث عبدالرٛتن بن زيد , ك ِّٔ) ُٗ/ِأبيو , كأخرجو الًتمذم , من حديث نافع عن ابن عمر موقوفان 

( , كضعفو األلبآف يف ُّٕٗ) ُْٕ/ْالبيهقي يف السنن الكربل  أخرجو( , ك ُٖٖٖ) ْٖٔ/ِيف السنن , كتاب الزكاة , باب كجوب الزكاة باٟتوؿ 

 . َٖٕ/ُضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو 

 . ٖٖ/ّاٟتاكم الكبَت ينظر: ( (ٖ

 . ْٕ/ُينظر: اإلٚتاع البن ا١تنذر ( (ٗ

 .( يف )ج( "بنصاب" (َُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ٢تما " .(ُُ
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ذا إف, لظاىر ا٠ترب ا١تذكور؛ جزاء اٟتوؿأجزء من  بأف الينقص ا١تاؿ عنو يف (ولِ الحَ  ل  كُ )
, كال (ّ)متجران  (ِ) (ُ) رؼاٗتذ الص   ان يفَت د صقئع الن  ف كاف باكإ, نقطع حولوا اممنه باع شيئان 
٪تا إً  ()وَ كل اٟتوؿ   فبل يشًتط فيها ٘تامو جارةا زكاة التٍّ م  أى  ,يأيت امزكاة ٕتارة ك أيضان  ٕتب فيو

كإف اشًتاه  ,اهزك   فبلغت قيمتو نصابان  مو فيوذا قو  إف (ٓ) (ْ)(هُ رَ خِ آ)٘تامو  ا(يهَ )فِ الذم يشًتط 
ت خر اٟتوؿ كقآ ف  أل؛ بدكف النصاب (ٔ)غبونان مور قؤف ا١تذكك باعو بعد الت  أ, صاببدكف النٍّ 

؛ إف َف يبلغو فبل زكاة ٢تذا اٟتوؿك , (ٖ)القيم (ٕ)الضطراب الوجوب فيقطع النظر عما سواه
 ,فبل ال  إاه ك خره زك  آتو لغفإف ب, آخر حوالن  (فُ نِ أستَ يَ  م  )ثُ  صاببالنقص عن النٍّ  النقطاعو

 , ك٤تلو حيث َف ٯتلك من جنس نقده(ٗ)زكاه صابان بلغ ن ال يستأنف بل مىتكقيل , كىكذا
كبقيت  ٓتمسُت منها عرضان اشًتل  [/أ9ٔ]ئةامعو م (َُ)كأف كاف ال  , كإصابل النٍّ يكمٍّ  ما

, (ُُ)ئتُت اتفاقان اا١ت ىك  ز ئة كٜتسُت افبلغ م خرهآـ العرض مث قو   اٟتوؿ خرآ ُفإف عنده ٜتسو 

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( " التصرؼ " .(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيو " .(ِ

 . ّّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٔ/ٓ, اَّموع  ْٖٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 ( يف األصل " اجره " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . َُُ/ّ, هناية احملتاج  ُْٔ/ِ, الغرر البهية  ٓٓ/ٔوع , اَّم ْٔ – ْٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٓ

 ( يف )د(  " معتويان " .(ٔ

 ( يف )ج( " إلضراب "  .(ٕ

 . ِّٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 /ّ, هناية احملتاج  ِٖٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ُٓ/ٔ فتح العزيز,   َُِ/ّ( ينظر: التهذيب (ٗ

 ( " كاف " سقطت من )د( .(َُ

 . َُِ/ّ, هناية احملتاج  ِّٖ/ٌُت ا١تطالب ( ينظر أس(ُُ
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من يـو ا٢تبة ال  اٞتميع ٟتوؿ ا١توىوب فيزكي يتم بو نصابان  من جنس نقده ماف كىب لو أكك
 . (ّ)ا١تلك ا يفيد٦ت   (ِ) سواىا ما بة٢تككا, (ُ)حوؿ ماؿ ٕتارتو بالنقص نقطاعال؛ اءالشر 

 ك, أنقده (ٓ)بغَت (ْ)ف نض  أب يتاآلبنقده  ناقصان  هءأثنا ض  ينف َف إجارة التٍّ  خره يفآ٪تا يعترب إك 
 ا١تاؿ ُف ضمَتإضافة ـ بو كما يفيده اإلو  قي مالذ (هِ قدِ نَ بِ  ض  ى نَ تَ مَ وَ )بعرض  (ٔ)[]إال   يبعوَف
 دكف غَته من النقود حاؿ كونو بوالتقؤف  لتزاموال ُف ا١تالكإ (ٕ)ك, أتقؤف ا١تاؿ بو ختصاصال
اٟتوؿ بتسعة  أثناءمث باعو  ك دكنوبنصاب ذىب أ كأف اشًتل عرضان  صابالنٍّ عن ( صاً اقِ نَ ) 

ٓتبلؼ , (ٗ)بالتنضيض حسابان صاب لتةقق نقص النٍّ ؛ حوؿ التجارة (عَ طَ انقَ ) (ٖ)عشر مثقاالن 
ال  (َُ)]فإنو[ فضة ئة كٜتسُت در٫تان اىذا ا١تثاؿ ٔت ف باعو يفكأ ,ـ بوبنقد ال يقو   لو نض   ما

حوؿ  قطعتال  (ُِ) كا١تبادلة, (ُُ)عدـ التقؤف ُّما يف ستوائهماال؛ كما لو باعو بعرض ينقطع
 ذا ملكإىنا فيما  (ولُ الحَ وَ ) /ب[ِٗ] (ُْ)ـ بويقو   مالذ (ُّ)]النقد[بيافكمر , التجارة

                                                           
 /ب( من )ب( .ُّٔ( هناية )(ُ

 ( يف )ب( " سوا٫تا " .(ِ

 . ِّٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( يف )د( )من( .(ْ

 ( يف )ج( )بغَته( كيف )د( )غَت( .(ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف )ب( )ك( .(ٕ

 قاالن( .( يف )ب( )مي(ٖ

 ( يف األصل ك ٚتيع النسخ )حسابان لتنضيض( .(ٗ

 ( يف األصل )كما( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . َُُ/ّ, هناية احملتاج  ِّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٗ/ٔ فتح العزيز,  َُٓ/ّ( ينظر: التهذيب (ُُ

 ( يف )ب( )كا١تبادرة لو( .(ُِ

 ل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األص(ُّ

 . ُِْ-ُِِينظر: ىذا البةث ص( (ُْ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

115 

اَّلس   يفكعُت   مةالذٍّ  ك يف, أأك بعضو وللتجارة بعينو كل مث اشًتل عركضان  نصاب نقد
 (اهَ نِ مَ ثَ لِ ) (ّ)ب/و منسو ن  ألك كمعٌت ذ ,(ِ) ]عليو[ (ُ)قد فيبٍتتدائو من حُت ملك الن  بكوف اب

 يف كأ العقد يف (نَ ي  ن عُ إِ )لك كذ  يكوف ٪تاإك , (ْ)ابتداء حولو ىوحو٢تا  اءتدحىت يكوف اب
 .يد ُّذا من زيادتوكالتقي, اَّلس كما تقرر

١تا  ان خبلف, كلو غَت مضركبفضة  كأذىب  (قدٌ نَ )من ا١تذكور الث   ف  أكاٟتاؿ  مأ (وَ ىُ وَ )
ف يكوف أ أيضان يشًتط  (وَ ) قليل ون  أل؛ على غَت ا١تضركب طلقأي ف إك  التعبَت بالنقد (ٓ)/يو٫تو

ذلك  ف  أل ؛كلو  أـ اشًتل ببعضو سواءن  (ٔ)[نصابان ]ف كاف أب اٟتوؿ (وُ لَ  دَ قَ انعَ )من قد لك الث  ذ
؛ كما تقرر   ٪تا جعل ابتداء اٟتولُت كاحدان إك , صابٚتلو النٍّ  قد انعقد حولو يف البعض

ا اختص عن سائر اٞتواىر ٪ت  إقد الن   ف  أل, (ٖ)جنسان  (ٕ)[ك] الواجب قدران  يف الشًتاكهما
 (ُُ)]ا١توجب[ف يكوف أح صي (َُ)فلم ٬تارالذم ٭تصل باإل (ٗ)ءمامعد للن   ون  أل؛ بالوجوب

ى عي " مشل قولو, ك مسقطان  ذكر كما ا لو م فيثبت ذمة غَته بنصاب نقد لو يف ءراالشٍّ  (ُِ)"ُتٍّ

                                                           
 ( يف )ج( )فيبُت( كيف )د( )ليبٌت( .(ُ

 ( )عليو( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 /ب( من )ج( .ُِٖ( هناية )(ّ

 . ِّٖ/ُطالب , أسٌت ا١ت ٔٓ/ٔ, اَّموع  ْٓ – ّٓ/ٔ فتح العزيز,  َُٔ/ّ( ينظر: التهذيب (ْ

 /ب( من )د( .َُِ( هناية )(ٓ

 ( يف األصل )نضا( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف )ج( )أك( . (ٕ

 . ِّٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 ( يف )ب( )بعد النماء(,  كيف )ج( )معد لنماء( .(ٗ

 ( يف )ب( ك)ج( )فبل( .(َُ

 ك )د( . ( يف األصل )الواجب( , كا١تثبت من )ب( ك )ج((ُُ

 ( يف )ب( )غَت( .(ُِ
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  يفمعُت  كىو انعقد حولو  (ّ)نقد (ِ)ون  أ عليو [/أ9ٖ] و يصدؽن  أل ؛(ُ)"الكفاية" جـز بو يف
بأف اشًتل عرض بنصاب يف ذمتو كَف  منالث   ٕتتمع الشركط ا١تذكورة يف (ال  إِ وَ )ذمة ا١تدين 

 كقنٍّ    أصبلن كى الذم ال يز  عُت غَت نقدم سواءن ك ٔتفيو, أ ملكو اَّلس مث نقد ما يفيعينو 
 كاة فيوالز   (ٔ)/لعدـ؛ َف ينعقد حولو نقدب (ٓ)أك, بلو إكنصاب  (ْ)ينوع يزكى مكالذ ,ةللقني

 وشًتاطبا وتعبار  أفادتوو كما ٘تامي  (ٕ)[ٯتلك]كال  صابك لنقصو عن النٍّ , أا١تباح يكاٟتل  أصبلن 
 لو يفكقو , صلوأعليها دكف عبارة  شرحتي  ة اليتسخة ا١تعتمدالني  من يف ىذهانعقاد اٟتوؿ للث  

ا   ذإا١تباح  يذ تصدؽ على اٟتلٍّ إ؛  كىو نصاب من نقدف عُت  إً : شرح ىو عليها سخة اليتالني 
يكوف  (اءِ رَ الش   نَ مِ فَ ), لك كما تقررو ليس كذن  أمع  و نصاب من نقدن  أكثر فأ كاف نصابان 

ُف توفية إقد ؼ ما معو من الن   صر و ال يتعُت  ن  كُف فؤلا األأم  , ور ا١تذكورةالص   اٟتوؿ يف ءابتدا
 ؛٦تنوع (ُُ)ىذه يف ءالبنا (َُ)ا تقتضيهن  أب (ٗ)م"اٟتاك "ف عبارة ا١تصنٍّ  ًتاضكاع, (ٖ)يف ذمتو ما
, مةالذٍّ  ا اشًتل بدين يف٪ت  إك  ف يقاؿ َف يشًت بنقدأذ يصدؽ إ؛ ٮترجها (ُِ)[بنقد] قولو ف  أل

                                                           
 . ْْٔ/ٓ ينظر: كفاية النبيو البن الرفعة( (ُ

 ( يف )ب( )اف( .(ِ

 ( )نقد( سقطت من )ج( .(ّ

 ( يف )د( )عنو( .(ْ

 ( يف األصل زيادة )َف( .(ٓ

 /أ( من )ب( .ِّٔ( هناية )(ٔ

 ( يف األصل )ٯتلكو( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 . ِّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٔٓ/ٔ, اَّموع  ْٓ/ٔ فتح العزيز,  َُٔ/ّ( ينظر: التهذيب (ٖ

 ) كابتداؤه من الشراء بغَت نصاب من نقد ( . ُِٔ( عبارة اٟتاكم ص(ٗ

 ( يف )ب( )عدـ( .(َُ

 . ِٗٔ/ِينظر: إخبلص الناكم ( (ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ
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, تلك راء يفصرفو للشٍّ  (ُ)قد تعُت  الن   ف  أ باشًتل ٔتعُت   /ب[ْٗ] ذاإما  كمن مث فارقت ىذه
 .كما مر   ؼ ىذهٓتبل

  قدران  (ْ)ُتكويٍّ الز   ختبلؼفبل كوما الز  أم  ك , فيوكوم منو ال زكاة الز   (ّ)غَت ف  فئل يالباق (ِ)ام  أك 
 كيف دنانَت ةبعشر  (ٔ)ٕتارة بوكأف اشًتل عركض  ,ةخَت األ ا لو ملك ٘تامو يفم  أ, (ٓ)قان ل  عكمت

 .حو٢تا على حولو  فيبٍت أخرل ةعشر  ملكو

اقتضاه   مكجو الذ٤تـر على األ الستعماؿو كل (ٖ)٢تا١تا ( ةٍ نيَ قِ  ةِ ي  نِ بِ  ةٍ ارَ جَ تِ  ولُ حَ  (ٕ)عُ طِ نقَ يَ وَ )
 ]كلقوؿ االسعاد القياس عدـ تأثَت ىذه (َُ)ذرعي١تا فهمو منو األ خبلفان , (ٗ)توِفكبلـ ا١ت

 القنيةنية  (ُْ)رثٍّ و كإ٪تا ت, (ُّ) ]للتصرؼ[ُف ٖتديد قصد مقارف إتاج ة, في(ُِ)( ُُ)النية[

                                                           
 ( يف )د( )يتعُت( .(ُ

 زيادة )يف( .( يف )د( (ِ

 ( يف )د( )غَت( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )الزكاتُت( .(ْ

 . ِّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٔٓ/ٔ, اَّموع  ْٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٓ

 ( )بو( سقطت من  )ب( ك )ج( ك )د( . (ٔ

 ( يف )ج( ك )د( )كتنقطع( . (ٕ

 ( يف )ب( )أك٢تا( .(ٖ

 . ََٔينظر: تتمة اإلبانة ص( (ٗ

 . ُّٖ/ُر: أسٌت ا١تطالب ( ينظ(َُ

 . ِِٓاإلسعاد بشرح اإلرشاد ص( (ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 ( يف األصل )للصرؼ( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 ( يف )ج( ك )د( )يؤثر( .(ُْ
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 ثرأ و الن  أفهم كبلمو أك , (ِ)شيخنا كما رجةو َف يؤثر (ُ)فلو نواىا ببعض مبهم, معُت يءبش
ثَت نية أعدـ ت (ٓ)رؽ ما تقرركفا, جارةالتٍّ  (ْ)]حوؿ[ (ّ)]نقطعي[بل ببل نية قنية ف اؿمستعلبل
قًتنت نيتها بو كقد ا نتفاعلبلمساؾ اإل يالقنية ى ف  أب كنية السـوالقنية   (ٔ)رضعجارة بالتٍّ 
, (ٖ)نيتها مقًتنة بو (ٕ)كَف يوجد حىت يكوف ,ب ا١تاؿ كما مريا تقلهن  إجارة فٓتبلؼ الت  , رتث  فأ

ية صل ٔتجرد النٍّ فيعود حكم األ جارة عارضةكالتٍّ  العركض صل يفاأل يالقنية ى (ٗ)]كبأف[
 .(َُ)قامة كالسفراإل كما يفدكف غَته  

 (ُّ)ركا١تعش  ي يف ا١تواش (ُِ) (ُُ)ة/و زكاة العُت ا١تنةصر كى ا(ىَ يرِ )غَ حوؿ  /أ[ٓٗ] ينقطع (وَ )
 بلاإلن م فلو بادؿ ٜتسان , غَتىا كأ (ُْ)اٟتوؿ ٔتعاكضة أثناء يف (لكٍ مِ  الِ وَ زَ  لِ ل  خَ تَ )بِ كالنقد 

كلو ك كىبو مث رد عليو أ ,صابك باع النٍّ , أوعكس (ُٓ)ك, أضةبف ذىبان  ك, أٓتمس من نوعها
                                                           

 ( يف )ب( )منهم( .(ُ

 . ُّٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 .)ب( ك )ج( ك )د(  كا١تثبت من  األصل " تنقطع", ( يف(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )د( )يقرر( .(ٓ

 ( يف )ب( )بغرض( .(ٔ

 ( يف )د( )تكوف( .(ٕ

 . ُّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٗ/ٔ... , اَّموع  ْٗ/ ُ, ا١تهذب  ِٕٗ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٖ

 من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف األصل )كألف( , كا١تثبت(ٗ

 . ِّٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (َُ

 /ب( من )ب( .ِّٔ( هناية )(ُُ

 ( يف )ب( ك )ج( زيادة كلمة )ىنا( .(ُِ

 ( )ا١تعشر( سقطت من )ب( ك )ج( .(ُّ

 ( يف )ج( )ٔتقارضة( .(ُْ

 ( يف )ب(  )ك( .(ُٓ
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 (ِ)/لتجدد ا١تلك ا١تستلـز؛ (ُ)اٟتوؿك كرثو استأنف , أك غَت٫تاأقالة إك أ ض بعيبقبل القب
 ىوَتيف ك كالص  . (ّ)((اٟتوؿ  وماؿ حىت ٭توؿ علي زكاة يفال )) :ٓترب حوؿ لو عمبلن  شًتاطال

 ذكر كانقطاعو ٔتا (ٕ)]اٟتوؿ[ انعقاد يف كغَته (ٔ)النقد متجران  يف (ٓ) (ْ)/يتخذ الصرؼ من
 ؛(ُُ)( َُ)ُت على عدـ انقطاع حولوراقيٚتهور الع ف  أب (ٗ)باعقٍّ ف تي إ, ك (ٖ)يخافالش   كما رجةو

, العرض الواجبة فيها زكاة عُت ٓتبلفها يفكاة كالز   النقود ضعيفة نادرة جارة يفالتٍّ  ف  لك أًل كذ
 . (ُّ)كاة عليهمز  ف الأيارفة كا الص  بشر : (ُِ)جيقاؿ ابن سر  كمن مث  

                                                           
 . ُٕٖ – ُٖٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ِْٗ – ّْٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 /أ( من )ج( .ُِٗهناية ) ((ِ

أسلم (  من طريق عبدالرٛتن بن زيد بن ُّٔ) ُٖ/ِاد حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ فب ما جاء الزكاة على ا١تاؿ ا١تست( أخرجو الًتمذم , كتاب الزكاة , با(ّ

 أخرجومن حديث عبدالرٛتن بن زيد , ك ( كقاؿ الًتمذم ىذا أحسن ِّٔ) ُٗ/ِمن حديث نافع عن ابن عمر موقوفان أيضان عن أبيو , كأخرجو الًتمذم 

( , كضعفو األلبآف ُّٕٗ) ُْٕ/ْالبيهقي يف السنن الكربل  أخرجو( , ك ُٖٖٖ) ْٖٔ/ِالدارقطٍت يف السنن , كتاب الزكاة , باب كجوب الزكاة باٟتوؿ 

 . َٖٕ/ُيف ضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو 

 ( يف )ب( ك )ج( )التصرؼ( .(ْ

 د( ./أ( من )ُُِ( هناية )(ٓ

 . ّّٖ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ّّْ/ّ( ينظر:  مقاييس اللغة (ٔ

 ( )ٟتوؿ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 . َٔ/ٔ, اَّموع  ْٖٗ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٖ

 ( يف )د( )تعقباه( .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( )حو٢تم( .(َُ

 . ِٕٓينظر: اإلسعاد بشرح اإلرشاد ص( (ُُ

 ( ك )ج( ك )د( )شريح( .( يف )ب(ُِ

 . ُْٕ/ٓ, كفاية النبيو ْٖٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُّ
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(ُ)ٍتي يو لقً كاستثٌت البي 
قد مث من الن   لو ملك نصابان  ما دكاـ ا١تلك ٚتيع اٟتوؿمن اشًتاط َته كغ 

ح ر خر اٟتوؿ كما صآكاة خرج الز  أ (ِ)ليوإأك عاد  ف كاف مليان إف, فبل ينقطع اٟتوؿ اقرضو غَته
 اك , (ّ)عليو مقيسان  صبلن أكجعلو  حامد أبوخ بو الشي

ي
 /ب[ٔٗ] إطبلؽمن  كغَته (ْ)نلقٍّ بن ا١ت

بعرض ٕتارة  وكاف ا١تردكد ماؿ ٕتارة كقد باعذا  إا م  أ, (ٓ)ع اٟتوؿ بالرد بالعيبانقطا  م"اٟتاك "
لل زكاؿ ا١تلك بغَت ٗت (ٔ)و خص بون  أًل , عبارة ا١تنتكىذا ال يرد على , لو حوالن  يستأنففبل 

 ف قبضوإفبل ينقطع اٟتوؿ ك  مثبلن  فاسدان  ما لو باع بيعان  "بزكاؿ ا١تلك" بتعبَته كخرج, جارةالتٍّ 
 (ٖ)]كاف[ ف  إباع بشرط ا٠تيار فذا إو ن  أف ا١تصنٍّ فهم كبلـ أك  ,(ٕ)علبقاء ملك البائم؛ ا١تشًت 

ف كاف للمشًتم إ, ك ٕتدد ا١تلكلعدـ ؛ َف ينقطع اٟتوؿالعقد كفسخ ك موقوفان أ ,عا٠تيار للبائ

                                                           
: ىو عمر بن رسبلف بن نصَت بن صاٌف , سراج الدين البلقيٍت , كلد ٔتصر سنة أربع كعشرين كسبعمائة , حفظ القرآف كىو ابن سبع سنُت , ٍتيً لقً ( البي (ُ

ضر عند ة البن مالك ك٥تتصر أبن اٟتاجب, درس الفقو على الشيخ ٧تم الدين األسوآف كابن عدالف, كحكحفظ الشاطبية كاحملرر للرافعي كالكافية الشافي

, من تصانيفو ق(َٖٓ)عو يف الفقو , كِف افتاء دار العدؿ, أكقاـ درسان بالزاكية ستة كثبلثُت سنة , تويف سنة ٜتس كٙتا٪تائة ٝتالشيخ تقي الدين السبكي ك 

, البدر َٖ/ٗ, شذرات الذىب ّٔ/ْينظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ت كثَتة َف يكملها الشتغالو بالتدريس .٤تاسن االصطبلح , كمؤلفا

 . َٔٓ/ُالطالع 

 ( يف )ب( )فإف عاد إليو أك كاف ا١تقًتض( , كيف )ج( ) فإف عاد إليو اك كاف ا١تقًتض مليان( كيف )د( )اك كاف ا١تقًتض مليان( .(ِ

 . ّّٓ/١ُتطالب ينظر: أسٌت ا( (ّ

ْ) 
ي
ن : ىو عمر بن علي بن أٛتد بن ٤تمد , سراج الدين,  أبو حفص األنصارم,  االماـ العاَف العبلمة , كلد يف سنة ثبلث كعشرين كسبعمائة لقٍّ ( ابن ا١ت

ا١تنهاج كالتنبيو كاٟتاكم , تويف سنة أربع ,أخذ عن األسنوم كالزمو , عٍت بالفقو كمهر يف الفنوف  , كاعتٌت بالتصنيف فشرح كثَتان من الكتب ا١تشهورة ك

إنباء الغمر بأبناء العمر  ,ّْ/ْ, من تصانيفو البدر ا١تنَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي . ينظر :  طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   ق(َْٖ)كٙتا٪تائة

 .  ُٕ/ٗ, شذرات الذىب ُِٔ/ِ

 . ُِٓ( اٟتاكم الصغَت ص(ٓ

 ( ك )ج( ك )د( .( )بو( غَت موجودة يف )ب(ٔ

 . ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٗ/ٓ فتح العزيز,  ُٖٗ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٕ

 ( )كاف( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ
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ا َف ٬تب ٪ت  إك , (ُ)من العقد وحولك  مكاة على ا١تشًت فالز   ال  إوؿ ك ع اٟتالبائ نفأفسخ است فإف
 . (ِ)ا١تلك َف ٭تصل ١تعُت ٓتبلفو ىنا ف  أل؛ ان اٟتوؿ مرتد عليوماؿ مرتد حاؿ  يف

كالتسعة عشر  ينار ٟتولوى الدٍّ ثلها من عشرين زك  ٔت ان تسعة عشر دينار  أخذ من غَته كلو
بل ىو  (ٓ) (ْ)ف/ٚتع متقدمو  قالو ما على كٖترٯتان , (ّ)الشيخاف كما رجةو  تنزيهان ( هَ رِ كُ وَ )ٟتو٢تا 

ف أب (ةٍ يلَ حِ لِ  )عينو  كاة يفالز  يزيل ملكو عما ٬تب ف أ اٞتمهور (ٔ)[بو]قطع  ما١تنصوص الذ
 /أ[ٕٗ] ون  أل؛ من القربة, فإف فعل بنةو بيع صح (ٕ)رارو فً ن  أل؛ كاةيقصد بو دفع كجوب الز  

ىذا من الفقو  ف  أك  باطنان  لكبذ يربأال": اإلحياء"يف  (ٖ)اِفي زى ؿ الغى و كق ,حدأل ال حق فيو حينئذو 
, كأف كاف ٟتاجة ا لو َف يقصد بو ذلكم  أ, لكما اعتمده من حرمة ذعلى  بٍته م. (ٗ)ارالض  

 كَف, فبل كراىة (ُُ)م[كبلمه] فهموأعلى ما  مطلقان  (َُ)كأ, أك ٢تا كللفرار

 

                                                           
 . ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٖ/ِ, ركضة الطالبُت  َْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 .  ّْٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 . َُٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْْٗ/ٓ فتح العزيز ينظر:( (ّ

 /أ( من )ب( .ّّٔ( هناية )(ْ

 . ّْٓ/ِ( ينظر: الوسيط (ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . " للفرار" ( يف )ب( (ٕ

سبلـ , صاحب التصانيف , كلد سنة ٜتسُت كأربع مائة كقيل : ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الطوسي , أبو حامد , اإلماـ الفقيو ا١تتكلم , حجة اإلاِفي زى ( الغى (ٖ

تدريس النظامية , من مؤلفاتو كتاب إحياء الأحدل كٜتسُت , الـز إماـ اٟترمُت , فربع يف الفقو , كمهر يف الكبلـ كاٞتدؿ , فعرض إليو الوزير نظاـ ا١تلك 

, الوايف  ِِّ/ُٗ, ينظر :  سَت أعبلـ النببلء   ق( َٓٓ)كتويف سنة ٜتس كٜتس مائةعلـو الدين , الوسيط , البسيط ,كالوجيز كا١تستصفى يف األصوؿ , 

 . ُُٗ/ٔ, طبقات الشافعية الكربل  ُُِ/ُبالوفيات 

 . ُٖ/ُ ( إحياء علـو الدين(ٗ

 . "ك"( يف )ب( (َُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "كبلمو" ( يف األصل (ُُ
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 (ُ)خبلفان , لعدـ توفر شركطو ختصارلبلرعاية ؛ جلوأل نصبو مفعوالن ك  "ةٟتيل"ـ ٭تذؼ ال
 االفعل ىن ليوإ (ّ)ا١تسندكنائبو  ارعراىة الش  ذ فاعل الكإ؛ فاعبلن  ختبلفهماال (ِ)ارحلش  ل

 كاستمر يفٔتعاكضة  (ٓ)[وملك] (يبٌ عِ مَ ) ران قه  (د  رَ ي ُ  الَ وَ )  كفاعل اٟتيلة ا١تالك ,(ْ)]الزكاؿ[
ى ت  حَ )ر ١تعش  ك بدا صبلح اأ ,ف مضى لو حوؿ من الشراءأب (وُ اتُ كَ ت َز بَ جَ )وَ ملكو حىت 

ا من ىخذألو تعذر  وكاة من عينالز  خذ أد كلو بعد الر   ياعللس   ف  أل؛ غَتهزكاتو من  (جَ خرَ يُ 
ذ الشركة إ؛ لو رده قهران  ف  إفٓتبلؼ ما إذا أخرجها من غَته  ث,ادفهو كالعيب اٟتم ا١تشًت 
غَت متمكن  ون  أل؛ خراجإلُف اإخَت أكال يضر الت  , (ٔ)آخرداء من ماؿ بدليل جواز األ يةحقيق

 . (ٕ)د قبلو فبل تقصَتمن الر  

بقدر الواجب كبعض ا٠تمس  (ٗ)نوك باع مأ, بعُتر أمن  كشاة أخرجها من عينو (ٖ)أما إذا
 "اٟتاكم"اح ر  , كقوؿ ٚتع من شي (َُ)قهران  يقرد البا فليس لو شاة /ب[ٖٗ] خراجإل بلاإلمن 

 .(ُِ)د بالعيبالر   فقة يفكىو تفريق الص   ,عيفعلى الض   مبٍته  ,قهران  (ُُ)لو رده كغَتىم

                                                           
 . "١تا"( يف األصل زيادة (ُ

 /ب .ِّْ: شرح اٞتوجرم  ( ينظر(ِ

 ( يف )ب( " ا١تستند "  .(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ."  ملك" ( يف األصل (ٓ

 .  ُٕٖ/ِ, ركضة الطالبُت ُْٗ – َْٗ/ٓ فتح العزيز,  ُٖٗ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٔ

 . ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕٖ/ِ, ركضة الطالبُت  َْٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )لو( .(ٖ

 سقطت من )ب( . "منو"( (ٗ

 . ّْٓ/ُ,  أسٌت ا١تطالب  ُٖٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْٗ/ٓ فتح العزيز,  ُٕٗ/ ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (َُ

 . "كغَته يرده"يف )ب( ( (ُُ

 . ّّٔ/ٓ( ينظر: اَّموع (ُِ
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 رش كإاإل كؿ فلوكعلى األ
ي
 (ُ)"اَّموع"ستةقُت كما صةةو يفبيد ا١ت باقيان  خرجف كاف ا١ت

لك فلو ذ ضاهبر  عليو (ٓ)لو رد ما قهران  (ْ)كخرج بقولنا ,(ّ)صلهاأك  (ِ)"الركضة"كبلـ  كاقتضاه
, (ٕ)٬تب فًتد بالعيبَف  (ٔ)/لو ما "زكاتوكجبت " , كبقولوع حقوالبائ سقاطإل؛ مطلقان 

 .(ٗ)هد بالعيب فيما ذكر , كاإلقالة كالر  (ٖ)كما مر  اٟتوِفٍّ  اٟتوؿ يف يستأنف ا١تردكد عليو ينئذو كح

 ثناء اٟتوؿ ماأ نصاب يف يا١تاشية كى لو نتجت ما عمثٌت من اعتبار اٟتوؿ لزكاة الن  تيس (وَ )
ة ئة شاة كعشرين كاحدانتج من م (ُْ)كأف ,(ُّ)( ُِ)/دن حيث العدم (ُُ)ة/كاالز   (َُ)يقتضي

 بلاإلكثبلثُت من  ن ٜتسو كم, لككذكمن تسع كثبلثُت بقرة كاحدة   ,ةقبل ٘تاـ حو٢تا بلةظ
يقاؿ , ا١تصدر سمبامن تسمية ا١تفعوؿ  -بكسر النوف  - (اجٍ تَ نَ )لِ  ينئذو فة لككاحدة كذ

حىت  صلوأحوؿ , كلدت مأ -ر النوفبكس - غَت نتاجان  للمفعوؿ ال ءلناقة بالبنانتجت ا

                                                           
 . ّّٔ/ٓوع ( اَّم(ُ

 . ُٖٖ/ِ( ركضة الطالبُت (ِ

 . ُْٗ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( )بقولو( .(ْ

 ( يف )ج( )رده( .(ٓ

 /ب( من )د( .ُُِ( هناية )(ٔ

 . ِّٔ/ٓ, اَّموع  َْٗ/ٓ فتح العزيز,  ُٕٗ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٕ

 من ىذا البةث . ِِْ( ينظر : ص (ٖ

 . ّّٔ/ٓ, اَّموع  ِْٗ/ٓ زيزفتح الع( ينظر:  (ٗ

 ( يف )ب( )ينقص( , كيف )ج( )نقص( .(َُ

 /ب( من )ج( .ُِٗ( هناية )(ُُ

 /ب( من )ب( .ّّٔ( هناية )(ُِ

 . ُْٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ِْٖ/ٓ فتح العزيز,  ُُْ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ُّ

 ( يف )ب( )كما لو( , كيف )ج( )كما( .(ُْ
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١تا  ؛لبوف /أ[ٗٗ] ك بنتأ, مسنة (ُ)أك, ذكورة عند ٘تاـ حوؿ األصل شاتافا١تثل ا١ت ٬تب يف
ء مااٟتوؿ حصوؿ الن  اشًتاط  ا١تعٌت يف ف  كأل, كال ٥تالف ٢تم (ِ)ةابةصح عن ٚتع من الص  

ـو يف  الس  اشًتاط  (ْ)]من[يت أي (ّ)اكاة فيو ٔتالز   إ٬تابكال يشكل  ,ميعظ ء٪تا تاج نفسوكالن  
بل , منو ئه ناش ون  أل؛ نب كالكؤلالل   ف  ألى ع ابعتال تاجخاص بغَت الن   اشًتاطو ألف  ؛ مباح كئلو 

 .(ٔ)بد من انفصالو بكمالو قبل ٘تاـ اٟتوؿ كال, يتأكما ي (ٓ)مطلقان  باحةاإل يف الكؤل اليشًتط

هر ظ  (بحٍ رِ كَ )لك تاج كذىو شبيو بالن   (ٕ)جارة ماالتٍّ  من اعتبار اٟتوؿ لزكاة أيضان كيستثٌت 
 فلو, ـ بويقو   مالذ (هِ قدِ نَ بِ )لك الربح ذ (ض  نِ م يَ لَ )جارة كعرض اشًتاه للتٍّ  أثناء اٟتوؿ يف

حوؿ  ضبط (َُ)رتاج لعسكالن    (ٗ)ليوإ (ٖ)و مضمـون  أل؛ ى ْتولوحىت يزك  ( صلٍ أَ  ولُ حَ ) أيضان 
درىم  ئيتاعرض ٕتارة ٔتذا اشًتل إ, ف(ُُ)ك ا٩تفاضان  عر ارتفاعان السٍّ كل زيادة مع اضطراب 

 كبقيى  (ُِ) ة[الداب] نك لنةو ًٝت , أالسوؽ رتفاعالئة اٙتاٟتوؿ ثبل أثناء يففصارت قيمتو 

                                                           
 ( )أك( سقطت من )ب( .(ُ

( ,  كعمر رضي اهلل عنو , ينظر :  ََُْ) َُٓ/ِأبو بكر الصديق  رضي اهلل عنو , ينظر :  البخارم , كتاب الزكاة , باب كجوب الزكاة  :منهم( (ِ

 ( .ِٔ) ِٓٔ/ُا١توطأ , كتاب الزكاة , باب ماجاء فيما يعتد بو من السخل يف الصدقة 

 ( يف )ب( ك )ج( )١تا( .(ّ

 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل )يف( , كا١ت(ْ

 . ُُٔ/ِ( ينظر: الغرر البهية (ٓ

 . ُْٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٖ/ٓ فتح العزيز,  ُُْ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٔ

 ( يف )ج( )١تا( .(ٕ

 ( يف )ب( )متضمن( .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة )فيو( .(ٗ

 ( يف )د( )لغَت( .(َُ

 . ّّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٗٓ/ٔ, اَّموع  ٕٓ/ٔ يزفتح العز ,  ْْ/ِ( ينظر: األـ (ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ
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 ئة عند ٘تاـاي ثبلٙتزكٌ  ـ بوو  يق مقد الذبغَت الن   أك نض  , اٟتوؿر خآ ُفإ عرضان  (ُ)لكذك
 . (ِ)لةظةالقيمة قبل ٘تامو ب ف كاف ارتفاعإاٟتوؿ ك 

بح الرٍّ  (ٓ)ورظه حوؿ يف (ْ)يانوب بو كقد مر /ب[ََُ] ـيقو   مبنقده الذ لو نض   (ّ)ام  أ
اشًتل بو  أـ ُف ٘تاـ اٟتوؿإ (ٕ) ]الناض[مسك أ ءن وض سواضي الن   بح ْتوؿ من حُتالرٍّ  (ٔ)فيفرد
ٓتبلؼ , فرد باٟتكمأ٤تقق ف (ُُ)يزمتم وألن   (َُ)]ك[ (ٗ)للخرب السابق ؛(ٖ)قبل ٘تامو عرضان 

 . (ُِ)بحو جزء منها فاٟتق ُّا ٓتبلؼ الرٍّ ن  أل ؛يفرد ـ التاج مع األالن  

لم عي كما كؿ  صلو للةوؿ األأ ك معو فيزكيو ْتوؿأ بححوؿ ظهور الرٍّ  (ُّ)دبو بع ذا نض  إا م  أ
 ةوف شاربعأ كاف عندهلو   ماتاج مثل الن   (ُٓ)كمن, (ُْ)وضومن نضي  نف لو حوالن أكيست ,ا مر٦ت  

                                                           
 . " ذلك" ( يف )ب( (ُ

 . ِٗٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ٖٓ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 . " ما" ( يف )ج( (ّ

 من ىذا البةث . ُِْ-ُِِر: صفةة ( ينظ(ْ

 سقطت من )ج( . "ظهور"( (ٓ

 . "فَتد")ج( ( يف (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "التاـ"( يف األصل (ٕ

 .  ّّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٖٓ/ٔ, اَّموع  ُٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 . من ىذا البةث َِّص ينظر: ( (ٗ

 سقطت من األصل , كمن )ب( , كا١تثبت من )ج( ك )د( . "ك"( (َُ

 . "٦تيز" ( يف )ب( (ُُ

 . ّّٖ/ُطالب ( ينظر: أسٌت ا١ت(ُِ

 سقطت من )ب( . "بعد"( (ُّ

 . ّّٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِٕ/ِ,  ركضة الطالبُت  ْْ/ِ( ينظر: األـ (ُْ

 /أ( من )ب( .ّْٔ( هناية )(ُٓ
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 ف  أل ؛األصل (ُ)[ كى لى ىى ف إً كى  ]تاج فتجب شاة لتمامو على الن  صل حوؿ األ كمت   ربعُتأكلدت 
ما  ام  أ, (ٓ)ـ الولدأ (ْ)كولدٔتوهتا   (ّ) ]بو[ لك اٟتكمق ذينقطع تعلي  ال (ِ)حكم مو يفأتبع  ما

 .(ٔ)من حينئذو  حولو أصاب فيبتدبو النٍّ  من دكف نصاب مت   نتج

ك معو أداء ن من األمكي كلو قبل الت   (ٕ)نصاب بعد اٟتوؿ و لو حدث مننًّ لم من كبلمو أكعي 
اٟتوؿ  ف  صلو كألألتقرر كاجب ؛ لك اٟتوؿلذ (ٖ)َف يًتؾ كما اقتضاه كبلـ الشيخُت كغَت٫تا

 ؛اٟتوؿ يضم ١تا عنده يف ك ىبة فبلأ ءبنةو شرا (َُ)ٯتلكو تاج ماكخرج بالن  , (ٗ)كُف بوأ الثآف
ْتوؿ كا١تستفاد  (ُّ)يفردف /أ[َُُ] (ُِ)عينو (ُُ)ىصل بنفسو يزك  أذ ىو إ معناه و ليس يفن  أل

ذا ملك ثبلثُت إف, ة٭تتمل ا١تواسا بلغ حدان  و بالكثرة فيون  أل ؛صابالنٍّ  بل يف نسمن غَت اٞت
ا هن  أل ؛ةالغد ربع مسنٟتوؿ  ان عشر ك  (ُٓ)تبيعان ى ثبلثُت ٟتوؿ اليـو زك   غدان  كعشران  (ُْ)بقرة اليـو

                                                           
 . "كإف ملك"( يف األصل ك )ج( (ُ

 . "حكمو"( يف )د( (ِ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "بو"( (ّ

 . "لولد" )ب( ( يف(ْ

 . ُٖٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٖٔ/ٓ فتح العزيز,  ُٗٓ – ُٖٓ/ّ, البياف  ِٕٔ – ِٔٔ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ٓ

 . ِّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٖٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 . "لوحدث قبل اٟتوؿ", كيف )ج(  "لوحدث بعد اٟتوؿ"( يف )ب( (ٕ

 . "يزؿ َف"كيف )ج(  "ؾَف يًت "( يف )ب( (ٖ

 . ّّٕ/ٓ, اَّموع  ّْٖ/ٓ فتح العزيز,  ُِٔ/ّ, البياف  ِٖٔ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ٗ

 . "ما ٘تلكو", كيف )د(  "٦تا ٘تلكو" ( يف )ج( (َُ

 . "مزكى"( يف )ب( (ُُ

 . "نفسو"( يف )ج( (ُِ

 . "فتفرد"( يف )ب( ك )ج( (ُّ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " النـو" ( يف األصل (ُْ

 سقطت من )ب( . " تبيعان  "( (ُٓ
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سنة  لى كي   (ُ)مث, هاكحصة العشر ربع ربعُت مسنة, ككاجب األٚتيع حو٢تا خالطت الثبلثُت يف
 ببلن إ (ٔ)كلو ملك, (ٓ)( ْ) (ّ)ها للعشرربع (ِ)[غدو ] كيف, رباع مسنة للثبلثُتأبلثة كؿ يـو منها ثأ

 (ٕ)لعشر ثلثاؿ ٟتو ربع شياه ك أفعليو ٟتوؿ العشرين  اٟتوؿ عشران  أثناء عشرين مث اشًتل يف
كعلى , راءكثلث ٟتوؿ الشٍّ  ا ٟتوؿ العشرينىاثلث كل حوؿ بنت ٥تاض  مث عليو, بنت ٥تاض
 . (ٖ)ىذا القياس

, (ٗ)ف ندبان لً هتم حي أف إف, ك ٨توهأ مشًتلن و ن  أتاج بعد اٟتوؿ ك دعول الن   لك يفؽ ا١تاكيصد  
 يفو ن  أل؛ صاب ينقطع النٍّ َفاحتماالن  كأ  معان  أخرلكنتجت  نصابكلو ىلكت كاحدة من 

 (ُْ)كأصلوكفاتو   ,(ُّ)ء اٟتوؿالثانية بقا صل يفاأل(ُِ)ك, من نصاب (ُُ)لَف ٮت (َُ)كُفاأل
لو  (ُٓ)ا١توصى أكصىلو  ٓتبلؼ ما, األمهاتكوف ملكو لو بسبب ملك   شًتاطباصريح الت  

                                                           
 ( يف )ب( زيادة )يف( .(ُ

 , كا١تثبت من )ب( . "غده"كيف )ج( ك )د(  " ,عدـ"( يف األصل (ِ

 . "العشر"( يف )د( (ّ

 /أ( من )د( .ُِِ( هناية )(ْ

 . ّّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ْْٖ – ّْٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٓ

 . "ملكأ" ( يف )د( (ٔ

 . "ثبلث" ( يف )ج( (ٕ

 . ّّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٖٓ – ْْٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ٖ

 . ّّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٔ/ِ, ركضة الطالبُت ْٖٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر :  (ٗ

 . "األكؿ" ( يف )ب( ك )ج( (َُ

 . "َف ٭تصل"( يف )ب( (ُُ

 سقطت من )ب( . "الواك" ( (ُِ

 . ّّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َّٔ/ٓ, اَّموع  ُّٓ/ّنظر:  البياف ( ي(ُّ

 . ُِٓاٟتاكم الصغَت ص ينظر:( (ُْ

 سقطت من )ب( . "ا١توصى" ( (ُٓ
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 (ُ)األمهاتضم ٟتوؿ يي و الن  إف تاجمث حصل الن   كمات /ب[َُِ] مهاتباٟتمل بو ١تالك األ
 . (ّ)كغَته (ِ)ىو  كاعتمدهفعة عن ا١تتوِفكما نقلو ابن الرٍّ 

يصح كوف  فبلتاج بح القياس على الن  دليل الرٍّ  ف  أل؛ نظَتالكاؼ للت   ف  ألم كٔتا قررتو عي 
م للمشقة بالض   (ٔ)كُفأبح الرٍّ  ف  أمن جهة  شبيوت  كيصح كوهنا لل, بحبالرٍّ  (ٓ)هان مشب   (ْ)تاجالن  

من  (ٕ)ابن اٟتداد ذكره بح ا١تذكور ما, كمن مثل الرٍّ على حوؿ كل زيادةاٟتاصلة باحملافظة 
 ـ مثبلن احملر   يف (ىرَ اشت َ  (َُ)نِ إِ وَ ) فقاؿ (ٗ)صلوف كأكتبعو ا١تصنٍّ , لو توضيةان  (ٖ)"توليداتو"
ى رَ اشت َ وَ ) كؿ رجب مثبلن أ يف ان ر دينا (ينَ عِ ربَ أَ بِ )لك العرض ذ (اعَ بَ )وَ  ان دينار  (ينَ شرِ عِ بِ  رضاً عَ )
من  (ةٍ ئَ امِ بِ  ولِ )الحَ ٘تاـ  (عدَ بَ )العرض ىذا  (اعَ بَ وَ )جارة للتٍّ  آخر عرضان  أيضان فيو  (ا هَ بِ 

عشركف  س ا١تاؿرأ ف  أًل  ؛ٟتاؿا يف ان دينار  (ينَ مسِ خَ ى ك  )َز خر اٟتوؿ آقيمتو  (ُُ)يَت كىنناالد  

                                                           
 /أ( من )ج( .َِِ( هناية )(ُ

 . ِٓٓ/ٓكفاية النبيو ينظر:  ( (ِ

 .  ْٔ/ّ, هناية احملتاج  ٕٕ/ِ, مغٍت احملتاج  ِّٓ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ّ

 /ب( من )ب( .ّْٔة )( هناي(ْ

 . "حسبها"( يف )ب( (ٓ

 . "أكؿ"( يف )ج( (ٔ

, أخذ الفقو فعي كلد سنة  أربع كستُت كمائتُت, كاف تقيان عابدان , الفقيو الشا٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن جعفر, أبو بكر بن اٟتداد ا١تصرم: ( ابن اٟتداد(ٕ

تصانيفو ا١تولدات يف فركع الفقو, كالباىر يف الفقو, كاٞتامع  , منكزم كناظره, توِف القضاء ٔتصرر , كجالس أبا إسةاؽ ا١تن أيب سعيد الفريايب كبشر بن نصرع

, طبقات الشافعية ْْٓ/ُٓ, سَت أعبلـ النببلء ُٕٗ/ْ, كقيل أربع كأربعُت. ينظر: كفيات األعياف ق(ّْٓ) ُت كثبلٙتائة, مات سنة ٜتس كأربعيف الفقو

 .  ٕٗ/ّالكربل 

 نسبة إُف كتابو " ا١تولدات يف الفقو" السابق يف ترٚتتو . :( التوليدات(ٖ

 . ُِٓاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٗ

 . "فإف"( يف )ب( ك )ج( ك )د( (َُ

 . "ىي", كيف )د(  "ىنا"( يف )ب( (ُُ
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ى زك   (وَ ) قبلو خر اٟتوؿ كَف ينض  آو حصل ن  أًل  معها (ُ)يكٍّ فزي بح ثبلثوف كنصيبها من الرٍّ 
بح الرٍّ  يكى ديناران ( ينَ شرِ عِ ) (ِ)كورا١تثاؿ ا١تذ  كؿ رجب يفأكىو  (لِ و  األَ  بحِ الر   ولِ حَ لِ )

ال  (وَ ) األصلبو  ـيقو   جنس ما (ّ)من و من يـو ملكو لكونو نض  اء حولدابت ألف  ؛ كؿاأل
بل يفرد , أصلها  (ْ) [حول]ل بت قنض  قد ا هن  أل؛ بحمن الرٍّ  /أ[َُّ]معها حصتها يكٍّ يزي 

نصف كىي  ديناران  ( ينَ ثِ الَ )ثَ  أخرل أشهركىو بعد ستة  ي(انِ )الث  بح وؿ الرٍّ ٟت (ٓ)يكٍّ فيزي  ْتو٢تا
 بالنضوض قبل حولو . (ٔ)األكؿبح عن الرٍّ  زهلتميي  ومن حُت ملك هآابتد ف  أل ؛الثآفبح الرٍّ 

اٟتوؿ  خرآ ئةاأف يبلغ العرض مبُت  (ٕ)]األكُف[ فرؽ يف زكاة ا٠تمسُت ال ون  أعلم اك 
 (ٗ)عيبيأف  كجوُّا كما ذكر فشرط بلثُتكالث   العشرين زكاة ا, كأم  قؤفالت   (ٖ)[كأ] نضيضبالت  

 إذا اأم   " ئةاكباع بعد اٟتوؿ ٔت" :فنٍّ كىذا ىو السبب يف قوؿ ا١تص ,بحقبل حوؿ العشرين الرٍّ 
َف  ون  أل؛ ي رْتها كىو الثبلثوف معهاكٍّ فيزي  بحالرٍّ  كن قد باع العرض قبل حوؿ العشرينَف ي

 أيضان اىا باقية زك   كانت لو أكالن ى عنها زك   اليتا٠تمسُت  أف  ككاضح , قبل فراغ حو٢تا ينض  

                                                           
 . "يزكى", كيف )ج(  "زكي"( يف )ب( (ُ

 . "األكؿ"( يف )ب( (ِ

 . "غَت"( يف )د( زيادة (ّ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .,  "حصوؿ"( يف األصل (ْ

 . "فيزكي"( يف )د( (ٓ

 سقطت من )ب( . "كؿاأل"( (ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "ك"( يف األصل (ٖ

 . "يبتع"( يف )د( (ٗ
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 (ُ)ُّا أثناء اٟتوؿ بعشرين كَف يشًتميف  بعشرة دنانَت كباعو أشًتل عرضان كلو , ٟتوؿ الثبلثُت
بح لنقص ثر يف زكاة العشرة الرٍّ أكال , (ّ)ْتكم ا٠تلطة (ِ)ين ٟتولومن العشر  بلن ى كي زك   ان عرض

 .لطة مبةث ا٠تي  خرآ ١تا يأيت (ْ)األخرلعن العشرة  باإلخراجصاب النٍّ 

 يضم كل مأاإلضافة  أفادتوكما   (ٕ)بو (ٔ)ـيقو   (ٓ) [ذمال] (اىَ قدُ نَ وَ  ةٌ ارَ جَ تِ  م  ضُ وَ )
 ئة درىما, كأف يكوف معو م(ٖ)األكؿاٟتوؿ  صاب كيفيف النٍّ  خراآل إُفمنهما  ب[/َُْ]

 راىمقد الغالب الد  كالن  اشًتاه بعرض ٕتارة  أك, ىمالك كقد اشًتاه بدر كعرض ٕتارة قيمتو ذ
 .جارة زكاة القيمة كعن التٍّ  قد زكاة العُتفيخرج عن الن  

على  فيبٍت حولو قدينحد الن  اا بنصاب من حو٢تأثناء ع عرض ٕتارة يف يبكأف ي كالثآف
 ف كاف صر٭تان إكىذا ك , كىو نقد (ٗ)عُت إفاٟتوؿ يكوف لثمنها  أف  قدمو من  نظَت ما, حو٢تا

كبلمو   يف م ىناٛتل الض   أحسنية قتضيال ي ,قد يف اٟتوؿ كما مرالن   إُفجارة يف ضم التٍّ 
لى ما ىنا مشىً  ف  أل ؛راركحىت يسلم من التٍّ  صاب فقطم يف النٍّ لى الض  ع

األكُف ورة الص   (َُ)

                                                           
 .  "ُّما"( يف )ب( (ُ

 . "حو٢تا"( يف )ج( (ِ

 . ّّٖ/ُب ( ينظر: أسٌت ا١تطال(ّ

 . "لقو٢تم"( يف )ب( زيادة (ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "اليت"( يف األصل (ٓ

 /أ( من )ب( . ّٓٔ( هناية )(ٔ

 . "ُّا"( يف )ب( (ٕ

 . "كؿفاأل", كيف )د(  "يف األكؿ"( يف )ب( (ٖ

 . "عرب"( يف )ب( (ٗ

 . "يشمل"( يف )ب( ك )ج( ك )د( (َُ
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 لكذإلفادة  (ِ)م يف اٟتوؿى الض  مو ىنا علفكاف ٛتل كبل, ؾ خاص بالثانيةكذا (ُ)كالثانية
 .(ّ) ]أكُف[

ين على حوؿ الدٌ بٌت  كمن مث  , كمتعلقان  قدران  الواجب فيو (ْ) ]إٖتاد[كر م فيما ذ ككجو الض  
كانت لو   (ٓ) [أك], اٟتوؿ أثناءكاقرضها يف  ين ديناران ف ملك عشر كأكعكسو  , عُتحوؿ ال

 نوبعد تعيٍّ  (ٔ)]منهما[علق صار كال يضر كوف الت  , أثناء اٟتوؿيف على غَته  فاستوفاىا  قرضان 
كاتو يف ز  /أ[َُٓ] ف  أل ؛ٔتثلو حيث ينقطع حولو قدلو بادؿ الن   ٓتبلؼ ما, بالعكس أك

فيما  (ٖ)[األصرح] "كنقدىا"ولو كخرج بق, (ٕ)نفسهاكلكل كاحدة من العينُت حكم , عينو
الذم  (ٗ)قد[]الن   من غَت جنس جارة نقدان التٍّ  رأس ماؿلو كاف  ما أصلومن عبارة  فيوقدمتو 

؛ فبل ضم يف نصاب كال حوؿ (َُ)قد الغالب غَت جنس الذم معو[عرض قنية كالن   أك ] معو
كقد ملك يف  نصابٟتوؿ كالقيمة دكف ٕتارة فةاؿ ا لو كاف معو عرض, ك الختبلؼ اٞتنس

 . (ُُ)ا ْتولوا٫تيف اٟتوؿ كزك   ليوإضمها  ـ بويقو   من جنس ما اٟتوؿ نقدان  أثناء

                                                           
 . "ُف أك الثانيةمن الصورة االك "( يف )ب( (ُ

 /ب( من )د( .ُِِ( هناية )(ِ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل(ّ

 , كا١تثبت من )ج( ك )د( . "إ٬تاد"( يف األصل ك )ب( (ْ

 . "ك"( يف )ب( (ٓ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "منها"( يف األصل (ٔ

 . " تعينها" ( يف )ب( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل , (ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " أك عرض قنية .......معو"  ( (َُ

 ."  كزكاىا ْتولو" كيف )ج(  " ٟتولو" ( يف )ب( (ُُ
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و متعلق زكات (ّ)ف  أل ؛زكاتو كلو بعرض قنية إخراججارة قبل بيع عرض التٍّ  (ِ) [يصح]: (ُ)فرع
كعتق , عن دـ ك صلةان , أقان ك جعلو صدا, أتوىب (ْ)ٓتبلؼ ٨تو, وت بالبيعال تف يالقيمة كى

, جارةبتعلق زكاة التٍّ  (ٔ) [بطل]يكؿ األ ف  , أ(ٓ) ]ّتامع[ اكاة فيهكبيع ماشية كجبت الز   ,عبده
من قدر كاة قدر الز   (ٖ)/وبطل فيما قيمت ةكلو باعة ٤تابا, بتعلق زكاة العُت (ٕ) [بطل]يكالثآف 

 . (ٗ)فقةا للص  تفريق؛ ياحملاباة كصح يف الباق

 دذا اٖتإصاب النٍّ  إكماؿ (َُ) ]بعض يف[ ُفإا بعضه (رعٍ زَ  اعُ نوَ أَ )صاب ل النٍّ يم لتكمضي  (وَ )
غَتىا كاٟتنطة ك  كلونان  كرداءةن جودة  اختلفت فإك  (ُِ)كذلك(رٍ مَ )ثَ نواع أ (وَ ) (ُُ)اٞتنس

 (ُّ)رعلز  ا نواعأ /ب[َُٔ] (تدَ صِ حُ )ف إىذا  بةآفالصٓف ك كالرب  ءكالبيضا ءمراالس  
َف يقع  فإك  عربية عشر شهران  يف عاـ كاحد اثٌت كقات بذرىا عادةن أ تف اختلفألة بضا١تتفا

ةو ما صة ىو هكاعتبار , ا١تقصود كعنده يستقر  الوجوبذ اٟتصاد ىو إ؛ ةعاف يف سنر الز  

                                                           
 /ب( من )ج( .َِِ( هناية )(ُ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .غَت كاضةة يف األ "يصح"( (ِ

 . "ألنو" ( يف )ب( (ّ

 . "جعلو" ( يف )ب( زيادة(ْ

 , كا١تثبت من )ج( ك )د( . "ٞتامع"( سقطت من األصل , يف )ب( (ٓ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "تبطل"( يف األصل (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " تبطل" ( يف األصل (ٕ

 /ب( من )ب( .ّٓٔ( هناية )(ٖ

 . َُٖ/ّ, هناية احملتاج  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٔ/ِ, ركضة الطالبُت  َٖ – ٕٗ/ُ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . َٔٓ/ٓ, اَّموع  ِٕٓ/ّ, البياف  ِٖٗ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ُُ

 . ّٗٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َٕٓ – َٔٓ/ٓ, اَّموع  ٗٔٓ/ٓ: فتح العزيز ( ينظر(ُِ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل(ُّ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

133 

َف  (ِ) [ونأك ] كغَته يف رده مي سنو اإل أطاؿف إك  (ُ)كىو ا١تعتمد, ينكثر يخاف كنقبله عن األالشٍّ 
اد كقوع و ليس ا١تر ن  أ يف اٞتذاذ يتأك قياس ما ي, (ّ)كثرينلؤل هعن عزك  ةةو فضبلن من ص لير 

كىو كقت كماؿ  إمكانوعلى زمن  أيضان  اقتضاه كبلمهم (ٓ)كما  ا١تدار (ْ)بل اٟتصاد بالفعل
لضركرة ؛ لك زرع كاحدشهرين عادة فذ دمتأكأف  رعبذر الز   لو تواصل ماأ, اءكالشر دراؾ اإل
, صلُف األإم ضي  (ٔ)يف عاـثانية  ةمر  كذرة سنبل  وصلأمن  يءو استخلف شكل جيدر الت  

, ٛتل كثمرة عاـفجعل كل  يراداف للتأبيدما هن  أل؛ يأيتخل كالكـر كما من الن   هٓتبلؼ نظَت 
 . (ٖ)بعضو إدراؾ (ٕ)عجلي كزرع كؿباأل ثانيان  اا٠تارج منه ة فأٟتقر ٓتبلؼ ٨تو الذي 

يضم  وصلأك ىبوب ريح يف عاـ , أقر عصفوربن ك, أبنفسو (ٗ)حباتو[]ا انتثر من نبت ٦ت   كما
يف عاـ  قطعف َف يي إك  (واحدٍ  امٍ ي عَ فِ )مر نواع الث  أ (تعَ طلَ أَ  وأَ )ا تقرر كما علم ٦ت    ليوإ

 شهران عشر  و اثٌتكى /أ[َُٕ] يف عاـ من اعتبار اٞتذاذ (َُ)"اٟتاكم"١تا يف  خبلفان , كاحد
 مردكد نقبلن  (ُُ)أشهرربعة أىنا  ون  أصةاب فعة عن األابن الرٍّ  كنقلي , را مكما علم ٦ت     ةعربي

حد٫تا أم ضي  ك بعدهأ كؿ قبل جذاذهيف عاـ األ الثآف عى طلى أمث  حد ٩تليوأ عى طلى أ, فإذا كتوجيهان 

                                                           
 . ُٗٓ/ٓ, اَّموع  ٕٓٓ/ٓ ينظر: فتح العزيز( (ُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "كأف"( يف األصل (ِ

 . ُٓٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ّ

 سقطت من )ب( . "بل"( (ْ

 . "على"( يف )ب( (ٓ

 . "كاحد" ( يف )ج((ٔ

 . "يتعجل"كيف )د(  " ,يعجل"( يف )ب( (ٕ

 . َّٕ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "يةجنا"( يف األصل (ٗ

 . ُِٔ( اٟتاكم الصغَت ص(َُ

 . ّّٕ/ٓكفاية النبيو ينظر:  ( (ُُ
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 خركاآلة نؤ ٔتحد٫تا أ ىف سققدر كاجبهما بأ (ُ)ف اختلفإصاب ك النٍّ  إكماؿيف  خرُف اآلإ
قبل  آفالعاـ الث   (ّ)ٙتر عى لى ف طإاختلف العاـ فبل ضم ك  (ِ)فإف, ـ كاحدما ٙترة عاهن  أًل ؛ بدكهنا

 . (ْ)كؿجذاذ األ

يثمر  (رٍ جَ شَ  الَ ) (ٕ)/مرة يف العاـ (ٔ)هٙتر  يف شجرو  يف عاـو  (ٓ)هماعى طبلى إيف الضم  ا يعترب ٪ت  كإ
ك أ, (ٗ)قطع مأ –ة ا١تعجمك  ةبالداؿ ا١تهمل -(د  )جُ ك كـر مث أٙتر ٩تل أفإذا , فيو (ٖ)/مرتُت

  بعد ذلك (وَ ) مر بعد كقت اٞتذاذ كاَّذكذالث   ألف   ؛دف َف ٬تإك ه كقت هناية جذاذ ءجا
كل   ف  أل ؛(َُ)صلوأ١تا اقتضاه كبلـ  خبلفان , خرُف اآلإحد٫تا أ َف يضم يف عامو (ياً انِ ثَ  عَ طلَ أَ )

فةملت ىذه بعد  تبطئ لكأخر عاـ مرتُت  (ُُ)لو ٩تل ٭تمل يف كلو كاف ,ٛتل كثمرة عاـ
ف إك  يهالإَف يضم  الثآف  (ُّ)كُفٛتل األ (ُِ) رؾفإف أد, ليهاإكُف يف عاـ ضمت جذاذ األ

  كل ٛتلو   ف  أكؿ كىو ٦تتنع ١تا مر ُف ٛتلها األإ لئبل يلـز ضمو ؛قبل بدك صبلحها أدركها

                                                           
 . "اختلفت"( يف )ب( (ُ

 . "كاف"( يف )ب( (ِ

 ." ٙترة" ( يف )ب( (ّ

 . ْٗٓ/ٓ, اَّموع  ِٕٓ/ٓ فتح العزيزر: ( ينظ(ْ

 . "إطبلعها"( يف )ب( (ٓ

 . "شجره تثمر" كيف )ج(  ",بثمرشجر "( يف )ب( ك )د( (ٔ

 /أ( من )د( .ُِّ( هناية )(ٕ

 /أ( من )ب( .ّٔٔ( هناية )(ٖ

 . ِٗ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  َْٕ/ُ, مقاييس اللغة  ْْٓ/ِ: الصةاح ( ينظر(ٗ

 َُِٔت صاٟتاكم الصغينظر: ( (َُ

 ( يف )ج( زيادة " كل " .(ُُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أدركها " .(ُِ

 ( يف )ب( " األكلة "  .(ُّ
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كاة من كل منها يؤخذ الز   نواعأمار ذا كانت اٟتبوب كالثٍّ إكفيما  [/ب8ٓٔ] ,(ُ)عاـ كثمرةً 
ن  م خذىاأى  , ف عسرإف, يصشقمن ضرر الت   و١تا فيي بلؼ ا١تواشٓت, ررض ذ الإ ؛باٟتصة

 خرج من كلٍّ أك تكلف ك أ علىخرج من األأف إف, حد من كسطها رعاية للجانبُتأل كي 
جنس ُف إجنس  (ّ)حدي اى يضم  كال, (ِ)كُفيف األ اد خَتان بالواجب كز تى أو ن  أل ؛جاز وحصت
 كالزبيب كالتمر (ْ)كطبع خاصُت سمبانفراد كل إل؛ صاب كالرب كالشعَتيل النٍّ لتكم

كالعلس نوع من , (ٕ) (ٔ)دجنس مفر  ان بعكالشعَت ط لونان  ةحب شبيو اٟتنطكىو  (ٓ)كالسلت
ك شعَت أ (ر  ب ُ ف َ ) (ٗ)وً امً مى منو يف كً  كىو كل حبتُت ء اليمنصنعا (ٖ)الرب كىو قوت

كال  حد٫تاأُف إفبل يضم  (ُُ)/جنساف –ـ البل كإسكافبضم السُت  - (َُ)(لتٌ سُ )وَ 
 برٌّ  (الَ ) (ُِ)برأسو جنسان  كونو  يكيقتض حد٫تاأب إٟتاقوتركيب الشبهُت ٯتنع  ف  أل ؛وعكس

                                                           
 . ٖٔ/ِ, مغٍت احملتاج  َّٕ/ُ,أسٌت ا١تطالب  َْٔ/ٓ, اَّموع   ّٕٓ- ِٕٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُ

 . ٖٓ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٕٖ/ٓ, كفاية النبيو   ِْٕ/ِ, الركضة  ُٖٓ - َٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ِ

 ( " أحد "  سقطت من  )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 . ْٕ/ّ, هناية احملتاج  ّٗٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب   ِّٕ/ِ, الركضة  ٗٔٓ/ٓ فتح العزيز: ( ينظر(ْ

 ( يف األصل " السلب " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج(  " منفرد " .(ٔ

 . ِْٖ/ُ, ا١تصباح ا١تنَت  ّٗ/ّ, مقاييس اللغة  ِّٓ/ُ( ينظر : الصةاح (ٕ

 ( يف )ب( " فوؽ "  .(ٖ

 . ُُُ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو  ِٓٗ/ّ, الصةاح  ٖٓ/ِ( ينظر : هتذيب اللغة (ٗ

 ( يف األصل " كسلب " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 /أ( من )ج( .ُِِ( هناية )(ُُ

 . ّٗٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٖ/ِ, ركضة الطالبُت  َٕٓ/ٓ زيزفتح الع,  ِٕٓ/ّ( ينظر : البياف (ُِ
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 يلُ نَ  م  ضُ وَ ) (ّ)خرحد٫تا باآلأنصاب  (ِ)لمٍّ كي ف (انِ نسَ )جِ  (ُ)[فإهنما نوعاف ال (َعَلسٌ )]ك
 إطبلؽمن  منو ستخراجباال نيل (ْ)أم ما صابُف بعض يف إكماؿ النٍّ إبعضو  (نٍ عدِ مَ 

 خركالنيل ببعضو اآل عملف يتصل بعض كل من الأكشرط الضم , سم ا١تفعوؿاا١تصدر على 
 ألف  ؛ (ٓ)[الواتص]٪تا َف يعترب إك  ,ع النيل مطلقان ذا انقطإككذا , كالن أف /أ[َُٗ] كالن أتلفو ف أإك 

)وي تيفرٍّقي  ةالعاد
 ذو ئينكمرض فة كسفرة لآ كإصبلحجَت أكهرب ذر  مل بعك الع, أكالثمار (ٔ

 الَ )عن العمل  إعراضولعدـ ؛ عرفان  نقطاعاالف طاؿ زمن إُف نيل البقية ك إيضم نيل كل عمل 
؛ ف قصر الزمنإقبلو ك  ما  (ٕ)/وليإيضم  فبل (ذرٍ عُ  الَ بِ  لٍ مَ عَ  طعِ قَ  عدَ ) بَ  فنيل من ا١تعد ا(مَ 
ُف إفمضمـو  ا الثآفم  أك , ُف الثآفإكؿ األ ضم (ٗ)نفيا١ت الضمكا١تراد ُّذا , (ٖ)عنو وعراضإل

 حىت ٕتب الزكاة فيو نصابان  (وُ بلَ ا قَ مَ )بِ  الثآف (لُ م  كَ ن يُ كِ لَ )قولو  (َُ)أفاده ماككؿ  مالو األ
 (ُّ)ك٨تو٫تا  (ُِ)]كىبة[ من غَت ا١تعدف كإرث (وِ لكِ مِ )بِ  أيضان ما يكمل ىو    ()كَ  (ُُ)كحده

                                                           
 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيكمل " .(ِ

 . ِّٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ٗٔٓ/ٓ فتح العزيز,   ِٖٗ/ُ: ا١تهذب ( ينظر(ّ

 ( " ما "  سقطت من )ب( .(ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف األصل " ايصالو " ,(ٓ

 ( يف )ب( " تعرفو " , كيف )ج( ك )د( " يفرقو " .(ٔ

 /ب( من )ب( .ّٔٔ( هناية )(ٕ

 .ّٖٓ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٖ/ِ, ركضة الطالبُت   ٓٗ - ّٗ/ٔ فتح العزيز,   ِٖٗ/ُ( ينظر : ا١تهذب (ٖ

 ( يف )ب( " ا١تتضمن " .(ٗ

 يف )ج( ك )د( " بزيادة " .( يف )ب(" أفادتو بزيادة " , ك (َُ

 ( يف األصل زيادة " ما يكمل ىو أيضان " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 .ٕٗ/ّ, هناية احملتاج  ّٖٓ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٖ/ِ( ينظر : ركضة الطالبُت (ُّ
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فلو استخرج ٜتسُت  ,(ُ)يتسيأ١تا  فبل ٕتب زكاتو كؿ ٔتا بعدهمل األكالي أم (وُ كسُ عَ  )الَ 
كقد  آفبالث   ديناران  (ِ) [أك]ئة كٜتسُت اكم, كؿبالعمل األ سعة عشر ديناران ك تأ فضة در٫تان 

ئة كا٠تمسُت اك٬تب يف ا١ت, فبل زكاة يف ا٠تمسُت كالتسعة عشر قطع العمل ببل عذر
كينعقد , غَت ا١تعدفك تسعة عشر من أف مالك ا٠تمسُت كما ٬تب فيهما لو كا, كالدينار

من  (ْ)عدفخرج حق ا١تأذا إ (ّ)/ب[َُُ] ٘تامها ئتُت كالعشرين من حُتااٟتوؿ على ا١ت
ئتُت اال بعد ٘تاـ حوؿ ا١تإ ءيش (ٓ) ]عشر[ ب يف ا٠تمسُت كالتسعة٬ت فبل, غَت٫تا

 (ٖ)كجرياهنما (ٕ)عدف عنهماا١ت حكمال بعد انقطاع إ نصابان  ما َف يكمبلى هن  أل ؛(ٔ)كالعشرين
 .ألمواؿ ٣ترل سائر ا

عن  ة"الكفاي"نقلو يف , ك تباعداأ (ٗ)بافلو تعدد َف يضم تقار  اد ا١تعدفكشرط الضم اٖت
 فيما مر (ُ)كلم من كبلمو ىنا كعي .(ُُ)عصركف أيب ابن كاز كما صرح بوككذا الرٍّ , (َُ)النص

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يأيت " .(ُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 ( يف )ج( " ٘تامها "  .(ّ

 ( يف األصل " العدؿ "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل(ٓ

 .ٕٗ/ّ, هناية احملتاج  ّٖٓ/ ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ٔ

 ( " عنهما "  سقطت من )ج( .(ٕ

 ( يف )ب( " كتأخَت٫تا "  .(ٖ

 ( يف )ج( " تفاكتا "  .(ٗ

 . ْٗٗ/ٓ( كفاية النبيو (َُ

الفقيو الشافعي, كلد سنة  التميمي ا١توصلي , أبو سعد, ,شرؼ الدين, عبد اهلل بن ٤تمد ىبة اهلل بن ا١تطهر بن علي بن أيب عصركف عصركف:بن أيب ا( (ُُ

لو تصانيف منها " صفوة ا١تذىب يف هتذيب هناية أيب علي الفارقي كأسعد ا١تيهٍت,  عصره, تفقو على القاضيثبلث كتسعُت كأربعمائة, كاف من أفقو أىل 

, طبقات الشافعية الكربل ّٓ/ّ, كفيات األعياف ُّٓ/ُ. ينظر طبقات الفقهاء الشافعية ق(ٖٓٓ)سنة ٜتس كٙتانُت كٜتسمائة تويف  ا١تطلب ", 

ٕ/ُِّ . 
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علمت  ملكو نصاب حاضر أك غائب كيف بنصا ك ركاز دكفأمعدف  لو استخرج من ون  أ
 ُف ماإ ولضم ى ا١تستخرج يف اٟتاؿزك   ـ ٔتا استخرجوأك عرض ٕتارة يقو  , سبلمتو من جنسو

 (ّ)اؿنئة درىم ك اكأف ملك م ف ا١تلك دكف نصاب فكمل بو نصابككذا لو كا, (ِ)ملكو يف
 ف كاف نقدان إحُت النيل  من (ٔ)]حو٢تما[نعقد كي, ا١تعدف حاالن  يزكٍّ يمثلها ف (ٓ)/معدف (ْ)من

ف كاف دكف إك  (ٕ)ة منعقدرض التجار كحوؿ ع, عدف من غَت٫تا يف ا١تثاؿ ا١تذكورخرج زكاة ا١تأك 
 . (ٖ)ـ حولويو لتمانصاب فيزكٍّ 

جوب حق ا١تعدف حصوؿ ككقت ك , (ٗ)ياه للخلطةزك   كلو استخرج اثناف من معدف نصابان 
كال  عليو (ُِ)نتهاكمؤ , ك٬ترب عليها, (ُُ)تنقيتوخراجو إككقت , (َُ)يف يده /أ[ُُُ] النيل

تراب  ـكيقو  , فبدلو ال  كإ يالساعي إذا أخذه قبلها رده إف بقفيلـز , اإلخراج قبلها زمء٬ت

                                                                                                                                                                     
 ( .( " الواك "  سقطت من )ب(ُ

 . ّٖٓ/ ُ,أسٌت ا١تطالب  ِّٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ٔٗ/ٔ فتح العزيز: ( ينظر(ِ

 ( يف )ب( " كماؿ " .(ّ

 ( يف )د( " يف "  .(ْ

 /ب( من )د( .ُِّ( هناية )(ٓ

 ( يف األصل " حو٢تا "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف )د( " ينعقد "  .(ٕ

 . ّٖٓ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٖ/ِ, ركضة الطالبُت    ّٖٓ -ّٕٓ/ ّ( ينظر : هناية ا١تطلب (ٖ

 . ّٖٔ/ ُ,  أسٌت ا١تطالب  ٖٕ/ٔ, اَّموع    ّّٗ/ّ( ينظر : اٟتاكم الكبَت (ٗ

 ( يف )ب( " مدة " .(َُ

 ( يف )ب( " بنفسو "  كيف )د( " بتنقيتو "  .(ُُ

 ( يف )ب( " كمؤهنا "  .(ُِ
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زه ككاف قدر الواجب فإف مي  , بيمينو يف قدره كقيمتوؽ صد  كي, (ُ)/الفضة بذىب كعكسو
 .(ْ)و متربعألن  ؛ (ّ) [لومبع]و ل ءيكال ش أخذه (ِ)أك, رد التفاكت ال  أجزأه كإ

الوجوب حاؿ ا َف تكن بصفة هن  أل ؛لت بيد ا١تستةقت كإف كمي خرجأي  ةا َف ٬تزئ سخلكإ٪ت  
بيد ا١تالك قبل  وكلو تلف بعض ,ه٥تتلط بغَت  (ٓ)لكنو وكحق ا١تعدف كاف بصفت, اإلخراج

صاب كتلف كف النٍّ كلو د يب زكاة الباقكٕت, خراج سقطت زكاتونقية كاإلمكن من التالت  
 . (ٔ)بعض ا١تاؿ  قبل التمكن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 /أ( من )ب( .ّٕٔ( هناية )(ُ

 كاخذه "  .( يف )ب( " (ِ

 ( يف األصل " بعلمو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 . ٕٗ/ّهنابة احملتاج  ْْٗ-ّْٗ/ٓ, كفاية النبيو  ٖٔ -ْٖ/ٔ, اَّموع  َُّ-َُِ/ٔ فتح العزيز( ينظر : (ْ

 ( يف )ب( " لكن "  .(ٓ

 . ّٖٔ/ ُ,  أسٌت ا١تطالب  ٖٖ - ٕٖ/ٔاَّموع  :( ينظر(ٔ
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 ةِ لطَ الخُ  اةُ كَ َز 

كذلك حيث كاف  ,خلطة شيوعك  عيافأسمى خلطة كتلطة شركة خي : نوعاف ةلطا٠تي  ف  أعلم أك 
 .ك ٨توه أبإرث  مشًتكان  (ُ)ا١تاؿ

لك حيث  كذ ,كصاؼأكتسمى خلطة  -ضمها فصح من أبكسر اٞتيم  -وار لطة جً كخي 
 . (ْ)متجاكراف (ّ)/لكنهما ف َف يتميز عرفان إك  ويف نفس (ِ)كل متميزان كاف ماؿ  

كقد , عشرين ٔتثلها (ٓ)لطةكخي   /ب[ُُِ] ٕتب لوالىا لطة ا١تاشية قد توجب زكاة المث خي 
ئة ا, كشاة على األكؿ م(ٔ)ة ٔتثلهائارىا عليهما كمكثٍّ يكقد , ُت ٔتثلهاربعلها عليهما كألٍّ يق

كقد , لكة جزء كجزء منها من ذئام كعلى الثآفمن ثبلث شياه,  ئيت جزء كجزءاجزء من م
 (ٕ)منها ئان فيد شيت كقد ال, كٙتانُت لحدربعُت بإأك  خررىا على اآلكثٍّ ت٫تا ك حدألها على قلٍّ ت

 .ئة ٔتثلها اكم

 فأ ةلطا٠تي  يٍّ يشًتط يف نوع (وَ ) (ٗ)ال كقص فيو ذإ؛ (ٖ)تثقيبلن  ا١تاشية ال تفيد إال   لطة غَتخي ك 

                                                           
 من )د( . ( " ا١تاؿ "  سقطت(ُ

 ( يف )د( " ٦تيزان "  .(ِ

 /ب( من )ج( .ُِِ( هناية )(ّ

 . ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّْ/ٓ, اَّموع  ّٖٗ – ّٖٖ/ٓ فتح العزيز,  َِٖ/ّ( ينظر: البياف (ْ

 ( يف )ب( " ٗتلط "  .(ٓ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّّْ/ٓ, اَّموع  َّٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 )د( " منهما "  . ( يف )ب( ك )ج( ك(ٕ

 ( يف )ب( " تعقيبلن "  كيف )ج( " بتقيبلن "  كيف )د( " تقليبلن "  .(ٖ

 . ّْٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٗ
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ف يكوف  بأ (اةٍ كَ َز )كجوب  (ىلِ أَ  ةُ لطَ )خُ  (ُ)[]من أىل الزكاة إذ ال يؤثر إال   ا٠تليطاف يكوف
ك أ حد٫تا ذميان أو كاف ل ٓتبلؼ ما, منفصبلن  نان معي   وك بعضأكلو    حران  ا مسلمان ممنه كبلن 

  (ِ)هزكا ف كاف نصيب اٟتر ا١تسلم نصابان إ بل, ٓتبلفو فبل خلطة خركاآل ك جنينان أ مكاتبان 
 وي ف يكوف مالي أال ٯتكن  لوجوُّا عليو ىبلن أمن ليس  ف  أل؛ عليو ءفبل شي ال  إنفراد ك زكاة اإل

ليثبت  و ٣تموع ا١تالُتلغيبفأكثر بأف   (ابٍ صَ ي نِ فِ )ف يكوف أك  ,(ّ)هً َتً َت زكاة غى غي تػى لً  سببان 
منها تسعة  (ْ)ا[فخلط] عشرين شاة فإذا ملك كل من اثنُت, حكمها فيو مث يستتبع غَته

 /أ[ُُّ] (ٕ)لوجود؛ كاةكجبت الز   يضان أا ٫تخلطا فإف, (ٔ)زا شاتُتكمي   (ٓ)عشر ةعشر بتسع
ت ر نصاب فأكثر أث   حد٫تانعم إف كاف أل ,(َُ) (ٗ)إلنتفائها؛ فبل ال  كإ (ٖ)/يف نصابة ا٠تلط
شياه ر لط عشفلو خ ( وُ كُ ملِ ن يَ مَ  عَ و مَ أَ ) (ُُ) يكن يف نصاب كما زاده بقولوَف فإك  ةا٠تلط

ٜتسة ك , أس شاةٜتي  خركاآل ٜتاس شاةأبعة ر أ ومحد٫تا بثبلثُت لز أكانفرد  خرشياه ٔتثلها آل

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( " زكاه "  سقطت من )د( .(ِ

 . َٔ/ّاحملتاج  , هناية ُُٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٗ – ِّٗ/ٓ ( ينظر: فتح العزيز(ّ

 ( يف األصل " فخلط " , كا١تثبت يف )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( " تسعة عشر " , كقد سقطت من )ج( .(ٓ

 ( يف )ج(  " الشاتُت " .(ٔ

 ( يف )ج( " الوجوب "  .(ٕ

 /ب( من )ب( .ّٕٔ( هناية )(ٖ

 ( يف )ب( " إلنتفا٫تا "  .(ٗ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّْْ/ٓ, اَّموع  ِّٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 ( " بقولو "  سقطت من )ج( .(ُُ
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 خر]كاآل ,(ّ) (ِ)كنصف ٙتن ةٙتاف شاأستة  ٓتمسُت لزمو (ُ)حد٫تاأنفرد كا خرعشر ٔتثلها آل
 . (ْ) ٙتن كنصف ٙتن[

 (ٕ)كما تثبت (ٔ)()وَ ة جار كالتٍّ  قدن  كال (ٓ)كىو ا١تاشية اٟتوِفيف ( ولِ الحَ  ل  كُ )ف تدـك ا٠تلطة أك 
 ورتفاؽ فيلبل (رِ مَ الث  وَ  رعِ الز  )يف  (ٗ)ا١تنةصرة (ٖ)غَته ي()فِ ها يف اٟتوِف تثبت ػيػػبقسم ةا٠تلط

 .(ُِ)((مع بُت متفرؽكال ٬ت)) :عمـو خربكل (ُُ) (َُ)كغَت٫تا رطو كالنا اٞترينبإٖتاد  يضان أ
 (ينِ يطَ لِ الخَ  لكَ مِ  لُ جعَ تَ ) اهن  أ السابقة كاآلتية (ُّ)/الشركط هالطة إذا كجدت فيكمعٌت ا٠تي 

 ليطتهما()خكذلك ٕتعل ٦تلوؾ   ()وَ  (ُْ)من جنس كاحد كماؿ كاحد ذا كافإا م٦تلوكه مأ
 كاحد ككذلك ٕتعل ٦تلوؾ خليطهما إذا ] (الٍ مَ كَ )كاحد  (نسٍ ن جِ مِ )إذا كاف

                                                           
 ( قولو: )بثبلثُت لزمو أربعة أٜتاس شاة .........كانفرد أحد٫تا( سقطت من )ب( .(ُ

 ( قولو: )ٜتس شاة أك ٜتسة عشر .......شاة كنصف ٙتن( سقطت من )ج( .(ِ

 . ّْٖ/ٌُت ا١تطالب , أس ُْٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ِْٖ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ْٕ/ِ, مغٍت احملتاج  ُُٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٗ/ٓ فتح العزيز,  ُْٗ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٓ

 ( " الواك "  سقطت من )د( .(ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ثبتت "  .(ٕ

 ( يف )ج( " غَت "  .(ٖ

 ك )ج( ك )د( " ا١تنةصر "  . ( يف )ب((ٗ

 ( " كغَت٫تا "  سقطت من )د( .(َُ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٓ/ٓ, اَّموع  ِِٕ/ّ( ينظر: البياف (ُُ

 . ُُْص( سبق ٗتر٬تو (ُِ

 /أ( من )د( .ُِْ( هناية )(ُّ

 . ِّْ/ِ, اَّموع  َِْ/ِ, الوسيط  ُْٔ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ُْ
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ف َف إك  (ِ)ا١تاؿ الواحد٫تا زكاة اا كخليطملشخص كاحد فيزكياهن (ُ)كاف من جنس كاحد[
بُت كال ٬تمع  )) :(ٓ)اهلل عنو يرض نسو أعن  (ْ)لبخارمرب ا١تا يف خ ؛(ّ)جد نية ا٠تلطةتو 

ا١تالك عن التفريق كعن اٞتمع خشية  هنى .(ٔ)((ة الصدقةكاليفرؽ بُت ٣تتمع خشي متفرؽ
 ظاىر كا٠ترب, ك قلتهاأسقوطها الساعي عنهما خشية  /ب[ُُْ] هنىك , اكثرهت كأا كجوُّ

 يشًتط نية َف (ٖ)]كإ٪تا[ كُف منها بذلكأا هن  أل خلطة الشيوع (ٕ)]خلطة اٞتوار كاٟتق ُّا[ يف
 "من جنس" , كخرج بقولوٗتتلف بالقصد كعدمو فق الاٖتاد ا١تر إنة بؤ خفة ا١ت ألف  ؛ ا٠تلطة

 كأفهم ,ف ٔتعزكضأ  آخرٓتبلؼ خلط نوع ب, لو ثرأفبل ر بغنم قبك   (ٗ)آخرخلط جنس ب
 وللمنفرد من جنس كاف وارك جأ ببعض ملكو خلطة شيوعذا خالط غَته إ ون  أ "كماؿ"لو قو 

بل خلطة , حىت ٮتتص حكمها با١تخلوط (َُ)ا٠تلطة ليست خلطة عُت ف  أل ؛حكم ا١تختلط
ثنُت كماؿ الواحد ذا جعلت ماؿ االإا ألهن  , يف ٚتيع ا١تلك (ُُ)حىت يثبت حكمها ملك

                                                           
 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل , كا١ت(ُ

 . ِّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبُت (ِ

 . ُٔ/ّ, هناية احملتاج  ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ََْ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ّ

 ( يف )ج( " كما يف البخارم "  .(ْ

 ( " رضي اهلل عنو "  سقطت من )د( .(ٓ

 . ُُّصسبق ٗتر٬تو ( (ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف األصل " كإف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 خر "  .آ( يف )ج( " (ٗ

 ( يف )ب( " غَته "  .(َُ

 ( قولو:  " بل خلطة ملك حىت يثبت حكمها " سقطت من )ب( .(ُُ
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البلد كاختلف اٟتوؿ ك  (ْ)تفرؽف إك  (ّ)ُف بعضإ مضمومان  (ِ)٬تعل ماؿ الواحد (ُ)ففؤل
 . (ٓ)كُفباأل

تُت على صاحب الس ةشا لزمهما خرفخلط عشرين منها بعشرين آل ذا كاف لو ستوف شاةإف
كلو خلط , اكعلى صاحب العشرين ربعه, (ٖ)عشرينب (ٕ)/اخلط ٚتيعه (ٔ)وككأن   رباعهاأثبلثة 

فهم أك , (ُِ)ةنصف شا كلو  (ُُ)[على]ف, (َُ)]منفرده[ عوفربأكلكل  خربعشرين آل (ٗ)عشرين
كَف , آخركببعضو  ان مالو كاحد /أ[ُُٓ] و لو خالط ببعضن  أ مع ما قبلو "هماتكخليط" قولو

 كل عشرين منها  ربعوف فخلطأكاف  (ُٓ)]كأف[, (ُْ)خراآل (ُّ)]خليطيو[ حدأٮتالط 

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( " فبل "  .(ُ

 سقطت من )ج( . ( " ماؿ الواحد " (ِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " مضمومان بعض إُف بعض " .(ّ

 ( يف )د( " يفرؽ "  .(ْ

 .ُُٖ/ِ, ركضة الطالبُت ْٗٔ/ٓينظر: فتح العزيز ( (ٓ

 ( يف )ب( " ككاف "  .(ٔ

 /أ( من )ب( .ّٖٔ( هناية )(ٕ

 ( يف )ج( " بالعشرين"  .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( " العشرين "  .(ٗ

 " منفردان "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف األصل(َُ

 ( يف األصل " على " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ِّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٖ/ِ( ينظر:  ركضة الطالبُت (ُِ

 ( يف األصل " خليطتو "  كيف )ب( ك )ج( " خليطو "  , كا١تثبت من )د( .(ُّ

 ( يف )ج( " أخر "  .(ُْ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األ(ُٓ
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كاٞتملو  ٢تماخليط  وألن  ؛ نصف شاة ىذا ا١تثاؿ (ِ)لزمو يف كال ٯتلكوف غَتىا (ُ)خربعشرين آل
ُف إ (ْ)[]ضمًّا (ّ)/عهاين ربخر كعلى كل من اآل, نصفها ربعُتكحصة األ ككاجبها شاة ٙتانوف

نضم ماؿ كل منهما اكما  خركىو ماؿ اآل (ٓ) [لخليطا]كخليط , كؿاأل ا٠تليط كىو ماؿ
كال ٯتلكوف غَتىا  خرتوف فخلط كل عشرين منها بعشرين آلكلو كاف لو س ,(ٔ)كؿيف حق األ

 .سدسهاائو كلـز كل من خلط, ئة كعشركفاٚتلة ا٠تليط م ألف   ؛ةلزمو نصف شا

لزمو  ٯتلكوف غَتىا كال خرآل منهما ٓتمسو  بل فخلط كل ٜتسو اإل ٜتس كعشرين من كأ
 .عشرىا (ٖ)خرينمن اآل (ٕ)[احدك  لي كك] ,اٞتملو ٜتسوف ألف   ؛ةنصف حق

ككل , ربعوفأ ةاٞتمل ألف   ؛ة عشر لزمو ربع بنت لبوفٓتمس (ٗ)ك عشر فخلط كل ٜتسأ
 . ع كٙتن منهاا ربممنه

س من نصف بنت لبوف كٜتي  ربعُت لزمو األغبطأك  ك عشركف فخلط كل ٜتس ٓتمسو أ
 /ب[ُُٔ] ئتافااإلبل م ألف   ؛ك بنت لبوف كٙتنهاأ ةق  عشار حً ا بل منهم تسعةكي ك  (َُ)[ةق  حً ]

                                                           
 ( يف )ج( " بأخر "  .(ُ

 ( يف )ب( " من "  .(ِ

 /أ( من )ج( .ِِِ( هناية )(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف األصل )للخليط( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 . ِّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبُت (ٔ

 ( يف األصل " ككاف احد "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ج( " األخَتين "  .(ٖ

 (  يف )ب( زيادة " منها "  .(ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ
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ا غبط ٦ت  األ (ْ)شري عي   (ّ)وفلزمليهما عشر إكؿ ماؿ األ (ِ)نسبةك , كما مر (ُ)غبطجبها األككا
وا يف زك   ال  إواؿ ك حف اتفقت األإكلو    اىذ, لك كىو ما ذكرمن خلطائو بقية ذ ككبلًّ , ذكر
 . ا ياتىكما يعلم ٦ت    (ٓ)زكاة ا٠تلطة كفيما بعده ,نفرادكؿ زكاة اإلؿ األاٟتو 

  (ٔ)زي  مَ تَ م ي َ ن لَ )إِ  إال   ةر يف السائمفبل يؤثٍّ , مر ما اٞتوار بشركط زائدة على لطةكٗتتص خي 
كذلك بأف , (ٗ) (ٖ)كغَته (ٕ)م"اٟتاك "كبو عرب  عنو با١تشرع كيعرب ُّار ش موضع مأ ٢تا (بٌ شرَ مَ 

 (ُِ)خرليسقي منو األي  ال (ُُ)ٗتتص كاحدة ٔتشرب ْتيث ال ك مياهأكلها من ماء  (َُ)يتسق
 (ُّ)/أم (رعىً مَ وَ )ُف ا١ترعى  تساؽ إمث وضع الىت ٕتتمع فيوكىو ا١ت -بالفتح  - (حٌ سرَ مَ وَ )

 ال (ُٔ)أف  "ك٨توىا" و اآليتليو قولإكما يشَت   يضان أكيشًتط  ,(ُٓ)ترعى فيو (ُْ)]الذم[ا١ترتع 

                                                           
 ( يف )د( زيادة " بنت لبوف "  .(ُ

 ( يف )ب( " كنسبتو "  .(ِ

 مو "  .( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيلز (ّ

 ( " عشر "  سقطت من )ب( .(ْ

 . ِّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٖ – ُّٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبُت (ٓ

 ( يف )ج( ك )د( " ٯتيز "  .(ٔ

 . ُِٕ( اٟتاكم الصغَت ص (ٕ

 ( يف )ج( ك )د( " كغَته " .(ٖ

 . ّّٗ/ٓ فتح العزيز,  ُِْ/ِ, الوسيط  ُْٕ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٗ

 يتسقى "  .( يف )د( " (َُ

 ( يف )ب( " ا١تشرب "  كيف )ج( " يشرب "  .(ُُ

 . ُُٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٗ/ٓ فتح العزيز,  ُُِ/ّ( ينظر" البياف (ُِ

 /ب( من )د( .ُِْ( هناية )(ُّ

 ( يف األصل " اليت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ

 . ْٕ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٖ/ُا١تطالب , أسٌت  ُُٕ/ِركضة الطالبُت , ِّٗ/ُٚتهرة اللغة ( ينظر: (ُٓ

 ( يف )ج( )أنو( .(ُٔ
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ليو إتنةى  مكالذ, رادة سقيهاإتوقف فيو عند  مكا١تكاف الذ ا١تسرح (ُ)/مر بينو كبُتميز ا١تيت
, (ّ)ىا ليبلن اك مأ مأ -بضم ا١تيم - (احٌ رَ مُ وَ ) (ِ)سقى فيها كالدلو اليت ةكاآلني, غَتىاليشرب 

 - (بٌ حلَ مَ وَ ) (ٓ)م مراح فيوأ (ْ)سم مفعوؿاك سم مكاف على خبلؼ القياس امل كونو ك٭تت
كللمصدر كىو  لنبيقاؿ لٍّ  - ـبفتح البل -, (ٕ)اٟتلب /أ[ُُٕ] كىو موضع - (ٔ)بفتح ا١تيم

ببل  هادٖتيشًتط اال  (ٖ)ون  أ النوكم "هتذيب"ككقع يف  -اسكاهنا  -يحكك , ىنا داا١تر 
يشًتط  فبل كاٟتالب لب فيو٭تي  مء الذناكىو اإل -الكسرب - ةلبكخرج بو ا١تً , (ٗ)خبلؼ

 (ُّ)[وال] (ُِ)]اٖتاد حو٢تما[ (ُُ)[اليشًتط]ككذا , (َُ)زٍّ كآلة اٞت زٍّ كاٞتا إلشًتاؾ فيهماا

 

                                                           
 /ب( من )ب( .ّٖٔ( هناية )(ُ

 . ُٔ/ّ, هناية احملتاج  ْٕ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 . ُُٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ّّٗ/ٓ فتح العزيز,  َُِ/ّالبياف ,  ّّٓ/ْمقاييس اللغة( ينظر : (ّ

 ( " ا١تفعوؿ "  .( يف )ب( ك )ج(ْ

 ( يف )ج( " منو "  .(ٓ

 ( يف )ب( " بفتح البلـ "  .(ٔ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٔٗ/ٓ فتح العزيز,  ُِِ/ّالبياف , ْٓ/ٓهتذيب اللغة ( ينظر: (ٕ

 ( يف )ج( " بإنو "  .(ٖ

  خبلؼ, ىو احمللب بالكسر, كىو اإلناء الذم ٭تلب فيو ., كالذم ذكر أنو ال يشًتط ببلخبلؼ " ببل" أنو يشًتط اٖتاده الصةيح أف النوكم قاؿ: ( (ٗ

 . ّْٓ/ٓ, اَّموع ٖٔ/ّهتذيب األٝتاء كاللغات  :ينظر

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٖٗ – ّٕٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 ( يف األصل " االشًتاط "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( سقطت من األصل(ُِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ
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بأحد تص ٮت بأف ال (اعٍ رَ وَ ) (ٓ)نبالل   (ْ)]خلط[ (ّ) (ِ)يشًتط كما ال (ُ)يف اٟتوؿ اإلشًتاؾ
 ك كاف, أحد ا١تاشيتُت كإف تعددأف ال ٮتتص بأب (وعٍ نَ  حلُ فَ )وَ  (ٕ)ف تعددإك  (ٔ)[كُتلا١ت]

ٖتاد فيو ا يعترب اإل٦ت   كبلن   ف  أا تقرر لم ٦ت  عي  كليس ا١تراد كما, (ٖ)ان ك مستعار , أ٫تاحدأل ملكان 
, ذو ئحينكال يضر التعدد  بو تص ماؿ كاحد منهماف ال ٮتأبل  ,بالذات ان كاحد يعترب كونو

يضر  (ٗ)فبل كمعزاختلف كضأف  لو ما " نوع"  "اَّموع"١تا يف  بعان تكخرج بقولو من زيادتة 
ا١تاالف كا١تاؿ تمع ليج فيما مر ٖتاداإل ٪تا اشًتطإك , (َُ)للضركرة ؛ببل خبلؼ اختبلفو حينئذو 

ا كا٠تليطاف م)) : رد بسند ضعيفكك , (ُِ)كاةى احملسن بالز  نة علؤ ا١ت (ُُ)ف  كلتخً  الواحد
بقية  على ونو حجة تنبيلك على تقدير كو ذ كيف .(ُّ)ي((كالراع كالفةل جتمع يف اٟتوضا

 . الشركط

                                                           
 . ّْٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُ

 ( قولو : " االشًتاؾ يف اٟتوؿ كما ال يشًتط "  سقطت من )ب( ك )ج( .(ِ

 ( يف )ب( ك )ج( زيادة  " كال "  .(ّ

 )ج( ك )د( ., كا١تثبت من )ب( ك ( يف األصل  " خلطة " (ْ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٗٗ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٓ

 ( يف األصل " الكمُت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . ّْٓ/ٓ( ينظر : اَّموع (ٕ

 . ُٖٔ/ِ, الغرر البهية  ّْٓ/ٓ, اَّموع  ُُِ/ّ( ينظر:  البياف (ٖ

 ( يف )ب( " كال "  .(ٗ

 . ّْٓ/َّٓموع ( ا(َُ

 ( يف )ب( " كلتةقق " .(ُُ

 . ٕٓ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٖ/ُ( ينظر:  أسٌت ا١تطالب (ُِ

باب صدقة  ( , كالبيهقي يف السنن الكربل ,ُّْٗ) ْْٗ/ِالدارقطٍت يف السنن , باب تفسَت ا٠تليطُت كما جاء يف الزكاة على ا٠تليطُت   أخرجو( (ُّ

 =: ىذا اٟتديث من ركاية ابن ٢تيعة عن ٭تِت بن سعيد , كقاؿ البيهقي أٚتع أصةاب ّْٗ/ِتلخيص اٟتبَت  قاؿ يف ال .( ّّّٕ) ُٖٕ/ْا٠تلطاء 
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ر فيو علف أف يؤثٍّ طاؿ الزمن ب /ب[ُُٖ] ففإ, ا مر٦ت   ءيذا ٘تيزت ماشيتهما يف شإا م  أ
, لك كلو من أحد٫تالكن مع قصد ذر ك قص  , أال (ُ)ـألك عن قصد صدر ذأ ءن سوا مةالسائ

 كْتث, لكذا خبل عن ذإٓتبلؼ ما , (ّ)ترتفع ا٠تلطة (ِ)[ف  فإ] هاقر  أك مع علمهما بالتميز كأ
 (ٓ)تفعر بل إف َف ت, صاب بالتميزال ينقطع حوؿ النٍّ ك  ,(ْ)حد٫تا كعلمهمالم أعً  ف  أ عيي األذري 

من يـو  ال اه لتماـ حولو من يـو ملكوزك   (ٔ)نصابان  نصيبومن بلغ ف ال  كإ بو ا٠تلطة فذاؾ
 .(ٕ)ارتفاعها

 (َُ) ]َف[ جارة إفكعرض التٍّ  كالنقد كالزرع مرلطة اٞتوار يف الثر خي ؤثٍّ ت (ٗ)اإ٪ت   (ٖ)(وَ )
 (ُِ)اطكلق   حكملقٍّ  اذكجذ   اثكىو كةر   هناك دك أ, على الشجر ٔتساقاة (لٌ امِ عَ ) (ُُ)]زتميي[

  (ُ) ٓتبلؼ ما إذا, كاحد كإف تعدد يع الشجر كالزرع من ماءو سقى ٚتف يي بأ (قيٍ سَ  هرُ نَ )وَ 

                                                                                                                                                                     
 ركاه غَت ابن اٟتديث على ضعف ابن ٢تيعة كترؾ االحتجاج ٔتا ينفرد بو , قاؿ ابن أيب حامت يف العلل سألت أيب عنو فقاؿ ىذا حديث باطل كال أعلم أحدان =

  ىذا اٟتديث باطل كإ٪تا ىو من قوؿ ٭تِت بن سعيد ىكذا حدث بو الليث بن سعد عن ٭تِت بن سعيد من قولو .٢تيعة , كقاؿ ابن معُت

 ( يف )ب( ك )ج( " أك "  .(ُ

 ( يف األصل " كأف " ,  كا١تثبت من )ب( ك )ج( )د( .(ِ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٕ/ِ, ركضة الطالبُت  َُْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 . ّْٖ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يرتفع " .(ٓ

 ( " نصابان " سقطت من )ج( .(ٔ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٕ/ِ, ركضة الطالبُت  َِْ/ٓ فتح العزيز( ينظر" (ٕ

 ( " الواك " سقطت من )ج( .(ٖ

 ( يف )ب( زيادة " َف " . (ٗ

 ك )د(.( سقطت من األصل , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( (َُ

 ( يف األصل  ك )ج( ك )د( " ٘تيز "  , كا١تثبت من )ب( .(ُُ

 . ّْٗ – ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٓ/ٓ( ينظر:  اَّموع (ُِ
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كمع سقيها من هنر كاحد ال , (ِ)يادتومن ز  كىذا كما قبلو, حد٫تا بالسقي من هنرأاختص 
 -يم بفتح اٞت - (ّ)(ينٌ رِ جَ وَ ) كاف الزرعأ يف غَت وليف خبل مد٫تا بنهر ٬تر حأثر لتميز ٩تل أ

, موضع تصفية اٟتنطة - كالداؿ ا١تهملو ةا١توحد (ْ)تحبف -كالبيدر , رمموضع ٕتفيف الت
بكسر ا١تيم  -كا١تربد  كالبيدر للةنطة رين للزبيباٞت: (ٕ)بعالكقاؿ الث, (ٔ)( ٓ)قالو اٞتوىرم

كعركض كالزرع  (ُُ)مرللث (َُ)(ظٌ افِ حَ وَ ) (ٗ) (ٖ)]للتمر[ – /أ[ُُٗ] كاسكاف الراء ا١تهملة
للتجارة بأف  (نٌ اك  دُ )وَ  -ا١تعجممن  أشهرة با١تهمل - كلُت ناطوران ظ األكيسمى حاف جارةالتٍّ 
 انُ كَ مَ وَ ) (ُِ)معرب فارسي  -بضم ا١تهملة -ْتانوت كإف تعدد كىو  ٮتتص كل متجرال

                                                                                                                                                                     
 /أ ( من )ب( .ّٗٔ( هناية ) (ُ

 . ّْٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 . ٔٔ/ُ, منهاج الطالبُت  ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 /ب(  من )ج( .ِِِة )( هناي(ْ

كقد أخذ العربية عن أيب سعيد السَتايف كأيب  ا٠تط, يضرب بو ا١تثل يف حفظ اللغة كحسن ,أبو نصر الفارايب اٞتوىرمالًتكي,  ٝتاعيل بن ٛتادإاٞتوىرم: ( (ٓ

من تصانيفو كتاب يف  الكتابة, كينسخ ا١تصاحفأقاـ بنيسابور يدرس كيصنف, كيعلم ك  ,علي الفارسي, كخالو صاحب )ديواف األدب( أيب إبراىيم الفارايب

كقيل أربعمائة . ينظر: سَت  تويف صاحب الصةاح سنة ثبلث كتسعُت كثبلٙتائة , ككتابو ا١تشهور الصةاح,العركض جيد ٝتاه عركض الورقة ككتاب يف النةو

 . ْْٔ/ُ, بغية الوعاة ٗٔ/ٗ, الوايف بالوفيات َٖ/ُٕأعبلـ النببلء 

 . َُِٗ/ٓح الصةا ينظر: ( (ٔ

كاف , ةئكلد سنة ٜتسُت كما, األديب الشاعر صاحب التصانيف األديبة ,أبو منصور الثعالب النيسابورم ,عبد ا١تلك بن ٤تمد بن إٝتاعيل الثعالب:  ((ٕ

. ق(َّْ) سنة ثبلثُت كأربعمائةويف ت ,كفقو اللغة, كسةر الببلغة,يتيمة الدىر يف ٤تاسن أىل العصر منهاكتصانيفو كثَتة إُف الغاية  ,يلقب ّتاحظ زمانو

 . ُُٓ/ٓ, شذرات الذىب َُّ/ُٗ, الوايف بالوفيات ّْٕ/ُٕينظر: سَت أعبلـ النببلء 

 ( يف األصل )الثمر( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ّّ/ُفقو اللغة كسر العربية ينظر: ( (ٗ

 ( يف )د( " حائط " .(َُ

 .( يف )ب( ك )ج( ك )د( " للتمر "  (ُُ

 .َُٔ/ُ, ٥تتار الصةاح  ُُِْ/ٓ( ينظر: الصةاح (ُِ
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يس دراىم  ك  أك, ط كاحدحائ يف (ّ)زرع أك٩تيل  (ِ)ف يكوف لكل صنف١تا ذكر بأ (ُ)(فظٍ حِ 
: , كزاد قولويةمكاف كاحد كإف كاف ماؿ كل بزاك  يف أمتعة ٕتارة أك, صندكؽ كاحد يف
 باألمواؿ (ٓ)كا١تطالب كاٟتارس اؿ٨تو اٟتم   (ْ)دخل فيهاات ليكور ا١تذ  ذهىأم  (اىَ حوُ نَ وَ )

اشًتاط   وصل, كحذؼ من أدكاف كاحد كا١تيزاف للتاجرين يف افكالوز   اؿكالكي   كا١تنادم ادكالنق  
قفة من شركطها ا١تتو  (ٖ)إذ ؛و غَت صةيحألن   (ٕ)د الزىوالثمر موجود عن يف (ٔ)لطةكوف ا٠ت

 (َُ)ا يوجد بعدهكإ٪ت  , كن كجوده عند الزىوٯت ك اللكذ ذاذاٞت (ٗ)ك ريناٞتعليو إٖتاد ٨تو 
و فإف أراد أن  , ا٠تلطة (ُٓ)مدة (ُْ) [نتهي]يالزىو  (ُّ)قتبو  (ُِ)/أف   لكبذ (ُُ)ف يريدأفبطل 

 مالذ(ُٕ)ا١تاء اٖتادنافاه اشًتاط  ذاذد ٨تو اٞترين كاٞتبإٖتا االرتفاؽليةصل  (ُٔ)مبدأ ٢تا
                                                           

 . ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٓ/ٓ, اَّموع  َْٓ – َْْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 ( يف )ج( زيادة  " من "  .(ِ

 ( يف )ب( " در"  .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيو " .(ْ

 ( يف )ب( " كالطالب "  .(ٓ

 ( يف )ب( " ا٠تلط "  .(ٔ

 . ُِٟٔتاكم الصغَت ص( ا(ٕ

 ( يف )ب( " أك "  .(ٖ

 ( " الواك "  سقطت من )ب( .(ٗ

 ( يف )ب( " عنده "  .(َُ

 ( يف )ب( " يزاد "  .(ُُ

 /أ( من )د( .ُِٓ( هناية )(ُِ

 ( يف )ب( " توقت "  .(ُّ

 ( يف األصل " تنبغي ",  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ

 ( يف )ب( " حدة "  .(ُٓ

 ا "  .( يف )ب( " ُّ(ُٔ

 ( يف )ب( " ا١تاؿ " .(ُٕ
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ما مر  ليدخل فيوالشركة  يكى /ب[َُِ] عيافاألعلى خلطة  فيو ما (ُ)ةملفليي , بو يسقي
 ذو ئفةين, و تلزمهم زكاة ا٠تلطةمن أن   بعد بدك الصبلح اكاقتسمو  مثمران  ٩تبلن  (ِ)[ثوارً ك ] فيما لو

 . (ٓ)ثبات حكمهاكإ (ْ)اإثباهت يف (ّ) ]كاؼ[بدك الصبلح 

 لتعهد ٩تيلو استأجر أجَتان  (ٕ)]أك[, كثَت بشرط قطعها  (ٔ)لة بُت ٩تلٙترة ٩ت كلو اشًتل مثبلن 
 فلم يقطعها يف كشرط القطع بعد خركج ٙترهتا كقبل بدك صبلحهابثمرة ٩تلة بعينها 

أك نصف  ,خلةلزمو عشر ٙترة الن   ائط نصابان اٟت يف كبلغ ما بلحالص   اورتُت حىت بدالصي 
 . (ٖ)مر عشرىا بشرط إٖتاد ما

  (َُ)ل ماؿبأف كمي , يضطر إليو (ٗ)/ف َفإاألخذ من ماؿ أحد ا٠تليطُت ك  ياعللس   ف  أعلم أك 
 زكاة اٞتميع على خوذأكا١ت, ا١تاالف كا١تاؿ الواحد إذ ؛ككجد فيو الواجب (ُُ)]منهما[ لٍّ كي 
 منهما ياعالس   ذإذا اخفيما  (ةِ ص  الحِ بِ ) رخكل منها على اآل  (عَ جَ رَ ) ذو نئيح (وَ )اعة شاإل

                                                           
 ( يف )ب( " فليةتمل "  .(ُ

 ( يف األصل " كزنوا " , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك )د( .(ِ

 ( يف األصل ك )ج( " كاف "  , كا١تثبت من )ب( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( " انتهائها "  .(ْ

 . ِّٕ/ِ( ينظر : أخبلص الناكم (ٓ

 ( يف )د( " من ٩تيل " .(ٔ

 يف األصل ك )ج( " ك "  , كا١تثبت من )ب( ك )د( . ((ٕ

 . ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٕ/ِ, ركضة الطالبُت  َْٔ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 /ب( من )ب( .ّٗٔ( هناية )(ٗ

 ( " ماؿ " سقطت من )ب( ك )ج( .(َُ

 ( يف األصل " منها " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ
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 يرُ )غَ  (ِ)ومن (ذَ خِ ن أُ )مَ  ؛ذا أخذ من أحد٫تاإكيرجع فيما , كما يأيت  (ُ)فيو يًتاجعاف كقد ال
 خربه يف (ّ)]رضي اهلل عنو[ اجع ما صح عن أنسو الًت   يف صلكاأل, خرعلى اآل (وِ رضِ فَ 

 .(ْ) ((اف بينهما بالسويةهنما يًتاجعكما كاف من خليطُت فإ )): السابق

 كيف, ٔتثلو /أ[ُُِ] مار كاٟتبوبكالثٍّ   يا١تثلٍّ  (ٓ)رجع يف للمأخوذ منو الرجوع كحيث ثبت
 اعي كاحدة ألحد٫تاثلها فأخذ الس  , فإذا خلط عشرين شاة ٔت(ٔ)كالبقر بقيمتو إلبلاا١تتقـو ك

ىذا أنقص  ف  أل ؛"اَّموع" بقيمة نصفها كما يف الرجع على صاحبو بنصف قيمتها 
ا حد٫تأئة ٔتثلها فأخذ ثنتُت من ام أك , (ٕ)عليو إجةاؼفلو رجع بو لكاف فيو  شقيصللت  

ف أخذ من كل منهما فإ, شاتُت بنصفي كال كال بشاة بقيمة نصفهما ال قيمتهارجع بنصف 
كاجبو لو  ال  إ اكل منهم من (ٗ)[ؤخذي] إذ َف؛ (ٖ)ت قيمتهماف اختلفكإ شاة فبل تراجع

اة من فأخذ الش   أك ثبلثُت بعشرة, "فرضو غَت " :قولو ىذا من ٤تًتز أف  يأيت كس, (َُ)فردان
, عكسو يرجع بربع قيمتها كيف  بثبلثة أرباع قيمتهاالثبلثُتعلى ذم  (ُُ)]رجع[ذم العشرة 

                                                           
 . ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْْٕ/ٓ, اَّموع  َْٕ – َْٔ/ٓ فتح العزيز,  ِِٖ/ُ( ينظر:  ا١تهذب (ُ

 ( " منو "  سقطت من )ب( .(ِ

 ( سقطت من األصل كمن )د( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ّ

 .   ُُّص ( سبق ٗتر٬تو(ْ

 ( يف )ج( " إُف "  .(ٓ

 . ّْٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٔ

 . ْْٖ – ْْٕ/ٓ( اَّموع (ٕ

 ك )ج( " قيمتها "  .( يف )ب( (ٖ

 ( يف األصل ك )د( " يوجد "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ٗ

 . ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْْٖ/ٓ( ينظر:  اَّموع (َُ

 ( يف األصل " يرجع "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ
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عكسو يرجع  رجع بثلثي قيمتها كيف (ُ)اتُت من ذم ا٠تمسُتمسُت فأخذ الش  ئة ٓتاأك م
كذك ا٠تمسُت بثلثي قيمة قيمة شاتو  ة بثلثئاأخذ من كل شاة رجع ذك ا١ت (ِ)فإف, بالثلث

بيع كا١تسنة من ذم الت   , أك أربعُت بقرة بثبلثُت فأخذااص  ق  ت عليهما ف تساكل مافإ شاتو
 (ّ)رجع بثبلثة أسباعياألربعُت  /ب[ُِِ] أك من ذم, لثبلثُت رجع بأربعة أسباع قيمتهاا

تراجع كما  فبلالثآف  (ٔ)كمسنة من األكؿ (ٓ)فرضو كىو تبيع من لو من كي خذ فإف أ, (ْ)قيمتها
١تا  خبلفان  "غَت فرضو" (ٗ) (ٖ)/"للركضة" تبعان  زيادتومن  :قولو ىنا أيضان  (ٕ)كأفهمو, مر نظَته

ا األربعُت ذ (ُٓ)من أف   (ُْ)كغَته (ُّ)كاإلماـ (ُِ)لرافعيل تبعان  (ُُ)"اٟتاكم"كبلـ   (َُ)موفهً يي 
خذ أف فإ, (ُٕ)/بيعكذا الثبلثُت بأربعة أسباع قيمة الت  , (ُٔ)ة ا١تسنةسباع قيمأة يرجع بثبلث

                                                           
 ( يف )ج( " ا٠تمس "  .(ُ

 ( يف )ب( " كأف " .(ِ

 ( يف )ج( " أرباع "  .(ّ

 . ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْْٖ/ٓ, اَّموع  ِْْ – ُْٔ/ٓ تح العزيزف( ينظر: (ْ

 ( يف )ب( " يف "  .(ٓ

 ( يف )ب( " يف "  .(ٔ

 ( يف )ج( ك )ب( " كأفهم " .(ٕ

 /أ( من )ج( .ِِّ( هناية )(ٖ

 . ُٕٓ/ِ( ركضة الطالبُت (ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " اقتضاه "  .(َُ

 . ُِٕ( اٟتاكم الصغَت ص (ُُ

 . ِْٕ – ِْٔ/ٓ العزيزفتح ( (ُِ

 . ُُٓ/ّ( هناية ا١تطلب (ُّ

 . ِّْ/ِ( ينظر: الوسيط (ُْ

 ( )اف ( سقطت من )ب( .(ُٓ

 ( يف )د( " مسنة "  .(ُٔ

 /أ( من )ب( .َّٕ( هناية )(ُٕ
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 ثبلثُت بأربعة أسباع قيمة ا١تسنةكا١تسنة من ذم الثبلثُت رجع ذك ال بيع من ذم األربعُتت  ال
 . (ُ)بيعُت بثبلثة أسباع قيمة الت  كذك األربع

كما  ال يأذف (ِ)أك فعريك يف الد  أف يأذف الش   جوع بُتيف الر  فرؽ و الن  أ فنٍّ فهم كبلـ ا١تصأك 
؛ كغَته ركشيي كاعتمده الز   ,(ٓ)كاٞترجآفٍّ   (ْ)تاذسكجرل عليو ابن األ ,(ّ)كبلـ اإلماـبو   يصرح

فع ا كا١تاؿ الواحد فكانت ا٠تلطة مسلطة على الد  ا١تالُت با٠تلطة صار  ف  كأل, فيو عر إلذف الش  
 . (ٔ)ا١تربل ا١توجب للرجوع

من : كاإلماـ  افعيٌ قوؿ الر   (ٗ)/لكينايف ذ كال, (ٖ)عن نية اآلخر (ٕ)غٍتت حد٫تانية أ يتو أف  كقضٍّ 
 و ٤تموؿ على غَتألن  ؛ (ُُ)يسقط عنو بغَت إذنو ال (َُ)يةتاج للنٍّ ٭ت على غَته أدل حقان 

                                                           
 . ّْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْْٖ/ٓ, اَّموع  ِْٕ – ِْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كأف "  .(ِ

 . َُٓ/ّهناية ا١تطلب ينظر: ( (ّ

ع يف العلـو ابن األستاذ: أٛتد بن عبداهلل بن عبدالرٛتن, كماؿ الدين, أبو العباس, ابن احملدث أيب ٤تمد األستاذ, كلد سنة احدل عشرة كستمائة, بر ( (ْ

, طبقات ُٖ/ٕ. ينظر: الوايف بالوفيات ق(ِٔٔ) مائةكاٟتديث كافىت كدرس , ككِف القضاء ْتلب بعد أبيو, لو شرح الوسيط, تويف سنة اثنتُت كستُت كست

 . ُِٖ/ِ بن قاضي شهبةال الشافعية طبقات, ُٕ/ٖالشافعية الكربل 

 كاف, الشافعية ُّا, تفقو على الشيخ أيب إسةاؽ الشَتازم كشيخكمدرس مدرستها,  ,قاضي البصرةأبو العباس, , اٞترجآف, أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد اٞترجآف:  (ٓ)

طبقات , ُّٕ/ُطبقات الفقهاء الشافعية ينظر:  . ق(ِْٖ)تويف سنة اثنتُت كٙتانُت كأربعمائة الشايف, كالتةرير,ك ا١تعاياة,  من تصانيفو كتاب,  فقيهان فاضبلن أديبان 

 .َِٔ/ُ, طبقات ابن قاضي شهبة ْٕٓالشافعيُت ص

 . َّٓ/ُر: أسٌت ا١تطالب ( ينظ(ٔ

 ( يف األصل ك )د( " يعٍت "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ٕ

 ( يف )ب( زيادة " تغٍت عن نية أحد٫تا "  .(ٖ

 /ب( من )د( .ُِٓ( هناية )(ٗ

 ( يف )ب( " النية "  .(َُ

 . ّْ/ٕ فتح العزيز,  ُٓٓ/ْ( ينظر: هناية ا١تطلب (ُُ
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 رجف ٮتي  أبُت يف الرجوع بغَت إذفو  فرؽ الو أن   /أ[ُِّ] كبلمهم (ُ)فظاىر, كاةالز   ا٠تلطة يف
أخرج ذا عضهم تقييده ٔتا إعن ب ركشيي لكن نقل الز  , (ِ)رج من غَتها١تاؿ ا١تشًتؾ كأف ٮتي من 

 . (ّ)من ا١تشًتؾ

فلو كاف , بُت شركة ا٠تلطة كاٞتوار يتما يأ (ٓ)فيما ذكر كفرؽ  (ْ)و الأن   يضان أكأفهم كبلمو 
شاة  من كلٍّ  ذفأخ (ٕ)أك عشره , (ٔ)ااة أحد٫تا رجع بقيمتهمن اإلبل فأعطى الش   ا ٜتسه بينهم

 (ُُ)فكا١تصنٍّ  (َُ)ارحكقع للش   فما, (ٗ)قالو يف اَّموع (ٖ)"الركضة"مر عن  على ما تراجع فبل
لك لذ, ارحلش  ا َف يتنبو (ُْ)اكإ٪ت   ,السابق (ُّ)]الضعيف[على  (ُِ)ا يتأتىع إ٪ت  اجن ثبوت الًت  م

العشرين  كيف هاصفي نً  (ُٓ)عشرين منها بعوف شاة ألحد٫تا يفر أك أ, استشكل ىذا بذاؾ

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كظاىر "  .(ُ

 . ّْٔ/ٓ فتح العزيز,  ُْٓ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ِ

 . َّٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( " ال "  سقطت من )ب( . (ْ

 ( " الواك "  سقطت من )ب( .(ٓ

 ( " بقيمتها "  سقطت من )ب( ك )ج( .(ٔ

 ( يف )ج( " عشرة "  .(ٕ

 من ىذا البةث . ِٓٔينظر: ص( (ٖ

 . ْْٗ/ٓ( اَّموع (ٗ

 /ب .ِّٖشرح اٞتوجرم : ينظر( (َُ

 . ُِٖركض الطالب ص ينظر: ( (ُُ

 ( يف )ب( " يأيت "  .(ُِ

 ( يف األصل " الضعف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ك١تا "  .(ُْ

 ( " منها "  سقطت من )ج( .(ُٓ
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  من العشرين تذخفإف أي , اة أربعة دراىمكقيمة الش   ,أرباعها األخرل ثبلثةي 
ي
رجع  (ُ)عةً رب  ا١ت

خر آلعلى ا األقلٍّ  حبي خرل رجع صاأك من األي , درىم خر بنصفً آلكثر على ااألى  صاحبي 
اجع حيث  يخُت من عدـ الًت  الشٍّ  بلـي ك  وي همى فأى  ما (ْ)دافعان  (ّ)فعةابن الرٍّ  قالوي , (ِ)درىم بنصفً 

 . (ٓ)خوذ من اٞتنسكاف ا١تأ

 (ٕ)ع على صاحبو يرجً َف أك كرٯتة زائدة (ٔ)شاةكأف أخذ منو  اعي أحد٫تام الس  لى إذا ظى  (وَ )
ا ٪ت  إذ ا١تظلـو إ؛ ا١تأخوذ (ٖ) [قسطب]ال  عليو من كاجبيهما /ب[ُِْ] (بٍ اجِ وَ  درِ قَ بِ ) ال  إ
كالفرض  (ٗ)[]عن فرضو اسًتد ما فضل كإال  ي و ا١تأخوذ إف بقفيسًتد من ا١توجع على ظير 

أحد٫تا عن  (َُ)[من] (ةٍ يمَ قِ  خذِ أَ كَ   يلٍ وِ أتَ )بِ  مى لً إف ظي  (الَ )كيل بغَت تأ (مَ لِ ن ظُ )إِ ىذا  ,ساقط
, (ُْ)للمالكي تقليدان  (ُّ)(الٍ خَ ن سِ عَ  (ُِ)[ةٍ يرَ بِ كَ ])كأخذ   ()وَ  (ُُ)للةنفي ان تقليد شاة مثبلن 

                                                           
 ( يف )ج( " أربعة "  .(ُ

 ت من )ب( .( قولو " أك من األخرل ......درىم "  سقط(ِ

 . ّْٗ/ٓكفاية النبيو ينظر:  ( (ّ

 ( يف )ب( زيادة " بو على "  كيف )ج( " بو "  .(ْ

 . ْْٗ/ٓ, اَّموع  ّْٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٓ

 ( يف )ب( " أحدث شاة "  .(ٔ

 ( يف )ب( " صاحبها "  .(ٕ

 ( يف األصل " يسقط "  , كيف )ب( " يقسط "  , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف األصل " عن "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . ُٔٓ/ِألف أداء القيمة مكاف ا١تنصوص عليو جائز عند اٟتنفية. ينظر: ا١تبسوط ( (ُُ

 ( يف األصل " كبَت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 ( يف )ج( " سخل "  .(ُّ

 . ُّْ/ُينظر: الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ( (ُْ
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 ٣تتهد وألن   ؛(ُ)/ْتصة الواجب اللكنو يرجع ْتصة ا١تأخوذ  لك ىنا أيضان ف أجزأه ذو كإً فإن  
 (ّ)تكتعذر  ,نةبيٍّ  كال ةكإذا تنازعا يف قدر القيم, (ِ)لم ٤تضفيو ٓتبلؼ ما قبلو فإنو ظي 

ا كقع يف ىنا ٦ت   فمت عبارة ا١تصنٍّ كسلً  ,(ٓ)( ْ)غاـرو ألن   ؛ؽ ا١ترجوع عليو بيمينوصدي  معرفتها
 ف .عبارتو ليوافق ما ذكره ا١تصنٍّ  ُف تاكيلمن اإلُّاـ احملوج  إ (ٔ)عبارة أصلة

 شيوعان  ٥تتلطان  (ٕ)أك يبتاعاه دفعة, بأف يرثا ا١تاؿ ادنفر من اإل بتداءن ا٠تلطة قد تسلم إ علم أف  أك 
ذلك بيـو أك كإف تأخرت عن  يانو زكاة ا٠تلطةفهذا يزكٍّ  ك غَت ٥تتلط فيخلطاهأ, ان أك جوار 

أك بأف ٯتلك  ,فيو السائمة (ٗ)علفت (ٖ)إذ ال يسقط حكم السـو لو لك يسَتذ ألف  ؛ يومُت
 على ما اٟتوؿ /أ[ُِٓ] لعدـ انعقاد؛ زكاهتا نوياكٍّ فيز  ا٠تلطةبفيكمل  كل دكف نصاب

 ـراحمل (َُ)[غرة] أربعُت شاة لن ف ملك كي طرأت كاٟتوالف متفقاف كأ إذامث , نفرادملكاه عند اإل
خلطا غرة ك  غرة صفر خركاآل (ُُ)غرة احملـرحد٫تا أف ملك ٥تتلفاف كأ كأ ,كخلطا غرة صفر

األصل كا٠تلطة  وألن  ؛ نفرادٟتكم اإل نفراد تغليبان زكاة اإل األكؿاٟتوؿ  يفيا زك   ,شهر ربيع

                                                           
 /ب( من )ب( .َّٕ( هناية )(ُ

 . َُٕ/ِ, الغرر البهية  َّٓ – ّْٗ/ٓ, كفاية النبيو  ُٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ْْٗ/ٓ, اَّموع  ّْٓ – ُّْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 ( يف )ب( " كال بينة كتعذر "  كيف )ج( " كال بنية كتعذر "  .(ّ

 األصل ك )ج( " عاـز " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف (ْ

 . َّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّْٗ/ٓ, اَّموع  ّْٖ/ٓ فتح العزيز,  ِِٖ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ٓ

 . ُِٕاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ٔ

 ( يف )ج( " يدفعو "  .(ٕ

 ( يف )د( " أك " .(ٖ

 ( يف )ج( " علقت "  .(ٗ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " عـر "  , (َُ

 ( قولو " كخلطا غرة صفر أك ......احملـر "  سقطت من )د( .(ُُ
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 (ّ)نإِ فَ ) (ِ)كل ْتولو  يف يزكٍّ أب (ُ)/ كما بعده يزكياف زكاة ا٠تلطةاٟتوؿ الثآف كيف, طارئة
 (رٍ فَ صَ بِ  رُ خَ آ)ملك  (وَ  ينَ شرِ عِ  بالً إِ وَ  ينَ ثِ الَ ثَ  راً قَ ب َ وَ  ينَ عِ ربَ أَ  ماً نَ غَ  مِ ر  حَ المُ بِ )رجل  (كَ لَ مَ 

ع الثآف فقد شر  الثآفك عقب ملك لذ ( اطَ لَ خَ فَ , شراً عَ  الً بِ إِ وَ  شراً عَ  اً ر قَ ب َ وَ  ينَ عِ ربَ )أَ  غنمان 
٥تالط فيما عداه  األكؿاٟتوؿ  يفمنفرد  , كاألكؿفليس لو حالة انفراد ٥تتلط كمالو وؿيف اٟت

 (اهٍ يَ شِ  عُ ربَ أَ )وَ  يف بقره (عٌ يبِ تَ )وَ  غنمو يف( اةٌ شَ ) الثآفلو كىو ٤تـر  ( ولٍ حَ  لَ و  أَ  لِ و  األَ ى لَ عَ ف َ )
بعد  يأيت (ولٍ حَ  ل  كُ ) عليو (م  ثُ )مالو كل اٟتوؿ  يفلعدـ ا٠تلطة  ؛ان كما لو كاف منفرد  إبلو يف

 ؛يف بقره( ةٍ ن  سِ مُ  اعِ ربَ أَ  ةُ ثَ الَ ثَ )وَ اَّموع ٙتانوف  إذ؛ غنمو يف (اةٍ شَ  صفُ )نِ ا٠تلطة باقية ك  األكؿ
ى لَ عَ وَ ) اَّموع ثبلثوف ف  أل؛ يف إبلو (اضٍ خَ مَ  /ب[ُِٔ] نتِ ا بِ ثَ لُ ث ُ )وَ  (ْ)أربعوفاَّموع  إذ
  (ٓ)إذ ليس لو حالة انفراد ؛األكؿ كما بعدهمن غَت فرؽ بُت اٟتوؿ  أبدان ا٠تلطة  زكاة ي(انِ الث  

 لوككذا حو  (اضٍ خَ مَ  نتِ بِ  ثُ لُ ث ُ وَ  ةٍ ن  سِ مُ  عُ بُ رُ وَ  اةٍ شَ  صفُ نِ ) األكؿ( وِ ولِ حَ لِ  )كما مر فعليو 
 صفر يفكخلطاىا  أربعُتغرة احملـر  لٌّ كلو ملك كي  ,(ٔ)بقيت ا٠تلطة ما (داً بَ أَ )الثآف كىكذا 

 ـاحملر   يف ف ملك كاحده إف ,شاة كما مر بعدهالثآف كما  (ٕ)/كيف شاتاف األكؿاٟتوؿ  يفكجب 
 يف األكؿعلى  (ٗ)٫تاادحإ فشاتااألكؿ اٟتوؿ  يف (ٖ)لزمهما ربيع يف اكخلط صفر يف خرآك 

                                                           
 /ب( من )ج( .ِِّ( هناية )(ُ

 . َّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْْ – َْْ/ٓ, اَّموع  ْْٖ – ُْْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 ( يف )ب( " كإف " .(ّ

 /أ( من )د( .ُِٔ( هناية )(ْ

 نفراد "  .( يف )ج( " اإل(ٓ

 . ُُٕ – َُٕ/ِ, الغرر البهية  ُْْ/ٓ( ينظر:  اَّموع (ٔ

 /أ( من )ب( .ُّٕ( هناية )(ٕ

 ( يف )ب( " ٟتقهما "  .(ٖ

 ( يف )ج( " أحد٫تا " .(ٗ
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ـ كنصفها يف احملر   األكؿنصفها على  , كفيما بعده شاةصفر على الثآف يف (ُ)كاألخرل ,ـاحملر  
 حينئذو  ىااكخلط عشرين بصفر خرآمث  ـباحملر   أربعُت لو ملك كاحده , ك (ِ)صفر على الثآف يف

, كيف كل حوؿ صفر يف الثآف ثلث شاةكعلى  ـاحملر   يف األكؿ شاةعلى األكؿ اٟتوؿ  (ّ)ففي
كلو باع , (ْ)ىا ٟتولواثلث خراآلكعلى  ٟتولوثلثها العشرين  ذمعلى شاة  عليهما بعده

 األكؿ كما بعده حولو يفى ك  ز  لطةا٠ت كأداـ ا١تشًتم (ٓ)]األكؿ[ اٟتوؿ يف نصيبوحد٫تا أ
ككذا حكم  , (ٔ)زكاة االنفراد األكؿ حولو يف ى شريكو, كزك  س لو حالة انفراديل إذ ؛زكاهتا

 فكالثآف يف مثاؿ ا١تصنٍّ  ككل من األكؿ ,(ٕ)كأسلم أثناء اٟتوؿ /أ[ُِٕ] كافر خالط مسلمان 
بالنسبة إُف ما  (ٗ)فلكل منها (ٖ)أمبلكو ف اختلف تاريخأب (كَ لِ ذَ كَ   كَ لَ مَ  دٍ احِ وَ )كَ كما بعده 

, فإذا مطلقان كبالنسبة إُف ما قبلو حكم ا٠تلطة  ,بعده حكم االنفراد يف اٟتوؿ األكؿ فقط
ـ ر  غرة احمل األكؿغرة ربيع كجب للةوؿ  كأخرلغرة صفر  كأخرل ـغرة احملر   أربعُت ملك
 كاف خليطان   (َُ)ف ا١تملوؾ فيها]أل مث غرة صفر نصف شاةنفراد كما مر, لبل تغليبان  ؛شاة

                                                           
 ( يف )ج( " كاآلخر "  .(ُ

 . َّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْْ – َْْ/ٓ, اَّموع  ْْٖ – ُْْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 )ج( " يف "  . ( يف )ب( ك(ّ

 . َّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٖٓ – ْٕٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 . ُّٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٔ

 . ُّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٗٓ – ْٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٕ

 ( يف )ب( " مبلكو "  .(ٖ

 يف )ب( ك )د( " منهما "  . ((ٗ

 ( يف )ج( " فيهما "  .(َُ
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كل   (ّ)لؤلكلُت كاف خليطان   (ِ)ا١تملوؾ فيها ف  أل؛ (ُ), كغرة ربيع ثلث شاة[لؤلكؿ كل اٟتوؿ
 . (ْ)الثبلثة ثلثها األشهرغرة كل من مث لكل حوؿ بعده شاة يف , اٟتوؿ

 عشران  كبقران  أربعُت صفر غنمان  كيف, عشرين ببلن إثبلثُت ك  كبقران  أربعُت ـ غنمان احملر   يفكلو ملك 
 ـ زكاة االنفراد فيخرج فيو شاة كتبيعان ملكو يف احملر   ما األكؿاٟتوؿ  يف (ٓ)ىزك  ان  عشر  ببلن إك 

نصف شاة كربع مسنة كثلث بنت  زكاة ا٠تلطة فيخرج فيو رملكو يف صف كما, كأربع شياه
فيخرج كل ٟتولو   ك٬تب قسط يف ا١تالُتيثبت حكم ا٠تلطة  األكؿمث فيما بعد اٟتوؿ  ,٥تاض
 /ب[ُِٖ] يف صفر مثل ما كيف, بنت ٥تاض أرباع مسنة كثلثينصف شاة كثبلثة ـ يف احملر  

كاة من غَت ل الز  كاف قد عج    إذا مثبلن  الثآفاٟتوؿ  يف كرإخراج ما ذي ك٤تل  ,صفر السابق
وجوب عد الب أخرجها إذاا , ككذلكلها من عينو نقص الواجب فيما بعد ذف عج  إ, فا١تاؿ

كمصَتىم  (ٔ)/ا١تستةقُت إُفعند ٘تاـ اٟتوؿ بانتقاؿ الواجب  لنقصو؛ كلو من غَت ا١تاؿ
اٟتوؿ  ثناءأشاة مث باع  أربعُتكمن قو٢تم لو ملك  لكم من ذعلً , في لو كلو ٟتظة ءشركا

 صابلنٍّ ستمرار اإل؛ َف ينقطع اٟتوؿمع القبض كَف ٯتيز  معينان  أك مطلقان  نصفها مشاعان 
؛ كال شي على ا١تشًتم و نصف شاةبصفة االختبلط فيلـز البائع ٟتول (ٕ)نفراد مث[]بصفة اإل

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )ج( " فيهما "  .(ِ

 ( يف )ج( " لؤلكؿ "  .(ّ

 . ُّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٕٓ – ْٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( يف )ج( " يزكي " .(ٓ

 /ب( من )ب( .ُّٕة )( هناي(ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ
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 (ُ)من غَتاة خرج البائع نصف الش  أكإف صاب قبل ٘تاـ حولو فينقص النٍّ , ُتالعكاة بلتعلق الز  
 . (ِ)نصفها عاد بعد زكالو يفا١تلك  ف  أل؛ صابالنٍّ 

 ان سنُت بثمانُت دينار  أربع ان جر دار األجرة فيما لو أزكاة  يف كبلمو على (ْ)سنوماإل (ّ)/قوؿ ف  إ
, بلن من غَتىا معج   (ٔ)]إخراجو[٤تموؿ على , (ٓ) ]منها[ال ىا من غَت  إذا كاف اإلخراج٤تلو 

كافرد مع  نان إذا باع نصفها معي   , أمااألجرةمن جنس  ككاف ة فيوكاالز   ا لزمتوأك من غَتىا ٦ت  
لكن  ,(ٖ)يخافالشٍّ  كما صرح بو /أ[ُِٗ] (ٕ)/من التفريقف قل ز إاٟتوؿ ك  فينقطع قبضو

 .(ٗ)عاالنقطا  يف ف القبض ليس شرطان أاعًتض ب

 إف بلغ( نٍ ي  عَ مُ )ٚتع  أكشخص  (ىلَ عَ  وفٍ وقُ مَ )٤تلو زرع أك عنب ك ٩تل  (رُ مَ ثَ  يَ ك  ُز )وَ 
خرج ما أف ك الواق (َُ)تعددأ يف موضع ثبوت ا٠تلطة سواءن أك بلغو اَّموع , نصابان  كلًّ   نصيب

 كخرج, (ُّ)تامان  لك ملكان لكوهنم ٯتلكوف ذ, سريجالبن  خبلفان , (ُِ)أـ ال كل نصابان  (ُُ)كقفو

                                                           
 ( يف )ج( )عُت( .(ُ

 . ُّٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ِْٔ – ْٗٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر (ِ

 /أ( من )ج( .ِِْ( هناية )(ّ

 . َٕٓا١تهمات ص ينظر: ( (ْ

 ك )ج( ك )د( . ( يف األصل " منهما " , كا١تثبت من )ب((ٓ

 ( يف األصل " إخراج " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 /ب( من )د( .ُِٔ( هناية )(ٕ

 . ّْْ/ٓ, اَّموع  ْْٔ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٖ

 . ُّٓ/ُ( ينظر:  أسٌت ا١تطالب (ٗ

 ( يف )ب( " تعدد "  .(َُ

 ( يف )ب( ك )ج( " أكقفو "  .(ُُ

 . ٕٕٓ – ٕٔٓ/ٓ, اَّموع  َْٓ/ٓ فتح العزيز,  ُّْ/ّالكبَت , اٟتاكم  ِّ/ِ( ينظر:  االـ (ُِ

 ( يف )ب( " ثابتان "  .(ُّ
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ٚتع ": أصلومن قوؿ  كما قررتو أكُف  أيضان  حدالوا (ُ)فيديل  كالتعبَت بو مع حذؼ ٚتععُت  با١ت
أك  ,اطرب أك, مسجد أك, ى ٙتر شجر موقوؼ على ٨تو الفقراءيزك  فبل , (ِ)"اٞتهة معُت
تربع  أك, أرضها ببذر اشًتم ف زرعتأكقفت على شي من ذلك ب (ّ)[ةيلة قر غ] كال, قنطرة

 . (ٓ)عليها (ْ)بو متربع على اٞتهة ا١توقوؼ

 أصلوعم من تعبَت أك  أكُفلك كتعبَته بذ, يف عينوكاة ٦تا ٕتب الز   ك٨توىا (مٌ عَ ن َ )يزكى  (الَ )ك
, للواقف (ٕ)الوقف يفا١تلك  أف  ف قلنا بالضعيف كىو إك كلو على معُت  (تفَ قِ وُ ) (ٔ)اهيبالشٍّ 

 . (ٖ)صرؼ يف رقبتو فكاف كا١تكاتبٯتلك الت   ال إذ, أك ا١توقوؼ عليو لضعف ملكو

فيما مر  (َُ)مرى كالث  مة يزك  سائ إذا بلغ نصاب (ٗ)عم ا١توقوفة على ا١تعُت  نتاج الن  نعم 
, أك ما دكنولك من ا١تا (ُُ) (ولِ الحَ  ل  كُ   ةُ مَ اسَ )إِ عم لوجوب زكاة الن   /ب[َُّ] (طُ رَ شت َ يُ )وَ 

 نسو أخرب  يف١تا مر  ؛مستأجرة أك خراجية أكرض مباحة أ يف (ُِ)أصلوكبلـ   ١تا يو٫تو خبلفان 

                                                           
 ( يف )ب( " لتقييد " .(ُ

 . ُِٖاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ِ

 ( يف األصل بدكف نقط , كيف )ب( " علة قربة " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( " ا١توقوفة "  .(ْ

 . ٕٓٓ/ٓ( ينظر:  اَّموع (ٓ

 . ُِٖاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ٔ

 ( يف )ب( " ا١توقوؼ "  .(ٕ

 . َّْ/ٓ, اَّموع  َْٔ/ٓ فتح العزيز,  ُِْ/ّ( ينظر: البياف (ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " معُت "  .(ٗ

 ( يف )ب( " زكي كالتمر"  كيف )د( " يزكى كالتمر "  .(َُ

 . ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٕٓ/ٓاَّموع ,  ْْٗ/ٓ فتح العزيز,  ِْٔ/ُ( ينظر:  ا١تهذب (ُُ

 . ُِٖاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ُِ
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يف كل ))  :كصح, (ّ)كالبقر ا اإلبلكقيس ُّ, (ِ)مة الغنمد بسائيمن التقي (ُ)رضي اهلل عنو
ؤنتها مي  رً في وى تػى لً ؛ كاةائمة بالز  كاختصت الس  . (ٔ)((وفأربعُت بنت لب  (ٓ)( ْ)/كل  يفبل إمة سائ
٦تلوؾ كانت معلوفة كما رجةو اٞتبلؿ  سيمت يف كئلو أكمن مث لو  ,مباحو  (ٕ) ئلىو  كى يف  عيبالر  

 ؛ (ٗ)"الركضة"يف  أطلقهمامن كجهُت  (ٖ)البلقيٍت
ي
يف علفها  كىو متجو ١تا يأيت, نةؤ لوجود ا١ت

أك كانت قيمتو , (َُ)]قيمة[ للكؤلَف يكن  إفمة ا سائأهن   بكيي السي  كرجح, ت٢تلكلواله  قدران 
من كبلمو  األكؿكالشق , (ُِ)فمعلوفة كإال   (ُُ)]٪تائها[ ةقابلمي  يف لفةن ها كي ثلي مً  عدي يي  يسَتة ال

ا يأيت على إ٪ت   الثآفكالشق  ,معلوفة بو اأهن   إطبلؽ ترجيح البلقيٍتتقييد  (ُّ)[تعُت  ي]ظاىر 

                                                           
 (" رضي اهلل عنو "  سقطت من )د( .(ُ

 . ُُّص ( سبق ٗتر٬تو(ِ

 . ٕٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٕٓ/ٓ( ينظر:  اَّموع (ّ

 /أ( من )ب( .ِّٕ( هناية )(ْ

 ( " كل " سقطت من )ج( .(ٓ

( , كأبو داكد يف السنن , كتاب الزكاة , باب يف زكاة ََُِٕ) ُِِ/ّّأٛتد يف مسنده , من حديث ُّز بن حكيم عن أبيو عن جده ( أخرجو (ٔ

  ّٕٓ/ِ( , قاؿ يف التلخيص اٟتبَت ِِّٔ) ُُ/ّ( , كالنسائي يف السنن الكربل , كتاب الزكاة , باب عقوبة  مانع الزكاة ُٕٓٓ) َُُ/ِالسائمة 

 ىو , كقاؿ أبو حامتدكف ُّز ثقة, كقد قاؿ ٭تِت بن معُت يف ىذه الًتٚتة اسنادىا صةيح إذا كاف من طريق ُّز بن حكيم عن أبيو عن جدهمن ىذا اٟتديث 

عن  سئل, فكجهو ئل عنو أٛتد فقاؿ ما أدرم ما, كسديث ال يثبتو أىل العلم باٟتديث, كقاؿ الشافعي ليس ْتجة كىذا اٟتشيخ يكتب حديثو كال ٭تتج بو

, كقاؿ ابن عدم َف أرل لو حديتان منكران , كقاؿ ابن حـز قات, كقاؿ ابن حباف كاف ٮتطيء كثَتان كلوال ىذا اٟتديث ألدخلتو يف الثاسناده فقاؿ صاٌف االسناد

 . ( اسناده حسنِٔٗ/ٓةيح أيب داكد )كقاؿ األلبآف يف ص . خطأ,  فقد كثقة خلقان من األئمة غَت مشهور بالعدالة كىو

 . ُِّ/ٓ, مقاييس اللغة ٗٔ/ُالكؤل: العشب, سواءن رطبو أك يابسو . ينظر: الصةاح ( (ٕ

 . ّْٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 . ُُٗ/ِ( ركضة الطالبُت (ٗ

 ( يف األصل ك )د( "قيمتو" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(َُ

 ( يف األصل ك )ج( "٘تامها", كيف )ب( "ٔتائها", كا١تثبت من )د( .(ُُ

 ّْٓ/ُ( ينظر : أسٌت ا١تطالب (ُِ

 ( يف األصل ك )ج( ك )د( "بتعُت" , كا١تثبت من )ب( .(ُّ
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كصةح  ,(ِ)أكجويخاف مع ثبلثة الشٍّ  حكاهاٟتوؿ  أثناء (ُ)ة العلفألمسضعيف يف كجو 
 (ٖ) عنوا١تعرب   (ٕ)الكؤل ا١تملوؾ (ٔ)كمشل ,(ٓ)ما يأيت (ْ)كأصلو (ّ)"ا١تنهاج"ك "الركضة" منها يف

 (ٗ)ك و لو اشًتل كؤلن بأن  اؿ أفىت القف   /أ[ُُّ] لكن, كغَتىا ا١تشًتل كغَته "الركضة"يف 

لة ا٢تبة أمس كظاىره أف   .(ُُ)فأطعمهاحشيش  (َُ)كما لو كىب لو :قاؿ ,مةا فيو فسائرعاى
, ءالكل على حد سوا أف   كينبغي, راء ك٨توها ىو يف الشٍّ إ٪ت  ابق ا٠تبلؼ الس   ف  أعليها ك متفق 
 لو ٓتبلؼ ما ,مةا١ترعى َف تكن سائ (ُِ)إياه كلو يف كأطعمها لو جزه وبأن   أيضان اؿ القف   كأفىت

كجـز بو , (ُٓ)سنومي كاستةسنو اإل ,(ُْ)لو ٚتع كقدـ ٢تا فمعلوفةف (ُّ)تناثر عاىا كرقان ر 
 .(ُٔ)راءلة الشٍّ أمسعنو يف  ٔتا قدمتو أيضان كجـز  فنٍّ ا١تص

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " يف "  .(ُ

 . َُٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٓٗ – ْْٗ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ِ

 . ٔٔ/ُ منهاج الطالبُت,  ُُٗ/ِ( ركضة الطالبُت (ّ

 . ّٗصعي يف الفقو للراف احملرر ينظر: ( (ْ

 عند شرحو قوؿ ا١تصنف " قدران لواله ألشرفت" . َِٕينظر: ص( (ٓ

 ( يف )ب( " كيشمل " .(ٔ

 ( " ا١تملوؾ "  سقطت من )ب( .(ٕ

 ( يف )ج( ك )د( " بو "  كيف )ب( " بو ما يأيت "  . (ٖ

 ( " الواك" سقطت من )ج( .(ٗ

 ( " لو "  سقطت من )ج( .(َُ

 . ُّٕص  فاؿفتاكل القينظر: ( (ُُ

 . "إياه من " ( يف )ج( (ُِ

 . "بتناثر"( يف )د( (ُّ

 . ُّٕفتاكل القفاؿ ص ينظر: ( (ُْ

 . ٔٓٓ – ٓٓٓ/ّا١تهمات ينظر: ( (ُٓ

 . ِٖٔ/ُركض الطالب ينظر: ( (ُٔ
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كفارؽ عدـ , (ّ)بوأك نائ بنفسو (ِ)سيمهاف يي أ٢تا ب( كٍ الِ مَ  صدُ قَ ) لئلسامة (ُ)]يشًتط[ (وَ )
 ر يفثٍّ ؤ كاالعتبلؼ ي, رب قصدهعتي أف كاةر يف كجوب الز  ـو يؤثٍّ لس  ا ف  أب قصد االعتبلؼ اشًتاط

يف سفر  (ٔ)القصداعتبار  , كنظَتهعدـ كجوُّا (ٓ)]األصل[ ف  أل ؛(ْ)عتربسقوطها فلم يي 
تاج يف , كمر حكم الن  (ٕ)كطنو إُفرجوعو  أكه إُف مقصدبوصولو الرخصة دكف انتهائها 

 .من زيادتو (قصد مالك (ٗ)]ك[)كبقولو  (بكل)يح صر كالت  , (ٖ)كعدمها اإلسامة

و يتعرض بأن   افعيي الر   وضًت كاع, (ُُ)مةالذٍّ  يف متناع سـو ماإل (َُ)(انٍ وَ ي َ حَ  ينِ ي دَ فِ  يءَ شَ الَ فَ )
يف  (ُّ)أف يثبتى جاز  فإذا, معلوفةأك  /ب[ُِّ] (ُِ)ةم لكونو ٟتم راعيةالل   لم يفيف الس  

 فيو ء٪تا ال عليل بكونوكاألصح الت   :قاؿ, راعية (ُٓ)/فيها (ُْ)يثبت أفجاز  مة ٟتم راعيةالذٍّ 

 
                                                           

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )ج( " يسميو "  كيف األصل زيادة " بأف "  .(ِ

 . ٕٔ/ّ, هناية احملتاج  ّٓٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٓ/ٓ, كفاية النبيو  ُُٗ/ِلطالبُت ( ينظر:  ركضة ا(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " قصده "  .(ْ

 ( يف األصل " القصد "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( " القصد "  . (ٔ

 . ّٓٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٕ

 ا البةث .من ىذ ُِّص( ينظر:(ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثيت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )د( " يف حيواف دين حيواف "  .(َُ

 . ُُّ – َُّ/ّ, هناية احملتاج  ّٓٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٗ/ٓ,  كفاية النبيو  َُٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ُُ

 ( يف )ب( " سائمة "  .(ُِ

 ثبتت "  .( يف )ب( ك )د( " ثبت " كيف )ج( " (ُّ

 ( يف )ب( " ثبت ".(ُْ

 /أ( من )د( .ُِٕ( هناية )(ُٓ
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  ف  أب (ِ)ونومي و القي عن كأجاب, (ُ)لئلخراج عدان كال مي 
ي
. (ْ)ال تقديران  لك ٖتقيقان امتناع ذ (ّ)/ىعى د  ا١ت

 ()وَ  (ٔ)ىو يف ملكو كَف يوجدزكاهتا الز   (ٓ)ب/شرط كجو  ف  أل ؛راتفيما ذكر ا١تعش   ككاٟتيواف
القدر  فاسدان  ءن مشًتيها شرا أك, علفها غاصبها أك, اعتلفت بنفسها (ةٍ مَ ائِ )سَ يف الشيء 

 أكىا دكجو  (ُُ)ٞتهلإما لك َف يعلم ذ(َُ)]ك[ استمرت سائمة (ٗ)ك (ٖ)(اهَ ث َ رِ وَ ) (ٕ)أكا١تؤثر 
 (ةٍ فَ لَ عت َ مُ ) يف شيءال )َو( (ُِ)(ولٍ )حَ  يضٍّ مي ( عدَ بَ )لك بذ (مَ لِ عَ ) مأك موت مورثهسومها 
 علفها (ُّ)أك, ا١تالك لعدـ إسامة ؛فاسدان  ءن شرا أك ا١تشًتم, غاصبأك بال, بنفسهاسامت 

 (ومٍ سَ  طعِ قَ  ةِ ي  نِ بِ ) أك كثَتان كاف   يخُت قليبلن ا يتموؿ كما يفهمو كبلـ الشٍّ ٔت (ُْ)١تالك[ا]
                                                           

 . َِٓ – َُٓ/ٓ فتح العزيز( (ُ

أبو اٟتسن القونوم , قاضي القضاة بدمشق , اإلماـ العبلمة القدكة ذك الفنوف , كلد سنة ٙتاف  ,: علي بن إٝتاعيل بن يوسف, عبلء الدين ونومي ( القي (ِ

ابن القواس كأيب الفضل بن عساكر كأيب العباس األبرتوىي كابن القيم,  كاستوطن مصر ككِف مشيخو سعيد السعراء ,  كستُت كستمائة , ٝتع من أيب حفص

,  ُْٖ/٣َِتلدات , كلو ٥تتصر ا١تنهاج للةليمي ٝتاه االبتهاج . ينظر :  الوايف بالوفيات  ْ, شرح اٟتاكم يف  ق(ِٕٗ)تويف سنة تسع كعشرين كسبعمائة

 .  ُِٕ/ِ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ُِّ/َُالكربل  طبقات الشافعية

 /ب( من )ج( .ِِْ( هناية )(ّ

 . ّٓٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ْ

 /ب( من )ب( .ِّٕ( هناية )(ٓ

 . ُُّ/ّ, هناية احملتاج  ّٓٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٗ/ٓ( ينظر: كفاية النبيو (ٔ

 ( يف )ب( " ك "  .(ٕ

 ( يف )د(" كرثا " .(ٖ

 ( " الواك "  سقطت من )ب( .(ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( يف )ب( " إما ّتهل" كيف )ج( " ما ٬تهل "  .(ُُ

ا "  بعدى ( يف األصل زيادة " كال يف معلوفة سامت بنفسها أك بالغاصب , أك  ا١تشًتم شراء فاسدان؛ لعدـ  السـو يف األكُف , كإسامة ا١تالك فيما(ُِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .

 ( يف )ج( " ك "  .(ُّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ
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علفها ا١تالك من  أكبنفسها  (ِ)اعتلفت( و)أَ  ىذا من زيادتوك  (ُ)كل اٟتوؿ  اإلسامة ءنتفاإل
 أكُف من تعبَتبو  كتعبَته, على ا٢تبلؾ /أ[ُّّ] (تفَ رَ شألَ  هُ والَ لَ  دراً قَ ) سـو  نية قطع غَت

؛ فأكثر أياـ  كثبلثةبدكنو ببل ضرر بُتٍّ تعيش  ف كانت الأب, (ّ)"لكلتضررت بذ"أصلو بقولو 
ا كإ٪ت  , ١تاشيةا ء٪تا إُفبالنسبة فيو نة دكهنا لقلة ا١تؤ  ٓتبلؼ ما ,(ْ)كثرة ا١تؤنةـو مع  الس   نتفاءإل
عتبلؼ من كال لبل ثر َّرد قصد العلفأكال , ليوإالقصد  (ٓ)نضماـابقة إلة الس  ور الصي  ر يفث  أ

إليها يف اٟتوؿ ضم كاألـ فتي  كا١تتولد بُت سائمة كمعلوفة ,األكجوعلى  يضمني  ال ماؿ حريبٍّ 
بالفعل ال  فبل زكاة يف عاملة ,(ٕ)يف عدـ الوجوب (ٔ)(ةٍ لَ امِ عَ )كَ كمعتلفة , فبل سيمت كإال  إف أي 

مقابلة عملها  يف ؤخذأك َف يمت يسأي ف إك  ,كلو ٤ترمان  أك غَتهحرب  يف (ٖ)األكجوبالقوة على 
ا كألهن  . (َُ)شيء(( (ٗ))) ليس يف البقر العوامل :كسلم صلى اهلل عليو و١تا صح من قول ؛أجرة

                                                           
 . َُٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٓٗ/ٓ فتح العزيز( (ُ

 ( يف )ب( " علفت "  .(ِ

 . ُِٖ( اٟتاكم الصغَت ص (ّ

 .  ّْٓ/ُأسٌت ا١تطالب  , ّٕٓ/ٓ, اَّموع  ْٓٗ/ٓ فتح العزيز,  ِْٔ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ْ

 ( يف )ب( " ال بضمها "  .(ٓ

يف غريب ( العوامل من البقر , ٚتع عاملة , كىي اليت يستقى عليها ك٭ترث , كتستعمل يف األشغاؿ , كىذا اٟتكم مطرد يف اإلبل . ينظر : النهاية (ٔ

 .  ْٕٕ/ُُ, لساف العرب  َُّ/ّاٟتديث 

 . ِْٔ/ُ, ا١تهذب  ُٖٖ/ّ , اٟتاكم الكبَت ِٓ/ِ( ينظر:  االـ (ٕ

 ( قولو: " كا١تتولد بُت سائمة .........على األكجو " سقطت من )ب( .(ٖ

 ( يف )ب( )عوامل( .(ٗ

( , كالبيهقي يف السنن الكربل , باب ما يسقط الصدقة عن ا١تاشية َُْٗ) ّْٗ/ِالدارقطٍت يف سننو , باب ليس يف العوامل صدقة  أخرجو( (َُ

 . ّٖٔ/ٗفو االلبآف يف السلسلة الضعيفة ( , كضعِّٕٗ)ُٓٗ/ْ
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 أف  حامد  عن الشيخ أيب يٌّ ٧ًت ندى لبى كنقل ا, (ُ)ستعماؿ كثياب البدفلئلبل  ءماللن   ال تقتٌت
 .(ِ)كاةسقطت الز   ولو علفها في إذا استمر زمنان  إال  ر يؤثٍّ  ستعماؿ الاإل

ىب كالفضة الذ   , كيففيها اٟتل األصل ف  أب, ي ا١تستعمل فيولٍّ ـ اٟتي كفارقت ا١تستعملة يف ٤تر  
كال نظر , أصلها إُفـ رجعت ر  يف احمل (ّ)]استعملت[ , فإذاصخٍّ ري  ما /ب[ُّْ] إال  اٟترمة 

 (ا مَ )يف  ال شيء ()وَ ي يف ذلك فقد استعمل يف أصلو , كإذا استعمل اٟتلٍّ للفعل ا٠تسيس
أك صدقة قبل كجوب ( ةً يَ ضحِ أُ  ورًا أَ ذ)نَ أك بعضو  كلو(لَ عِ جُ ) يف ملكو نصاب معُت   مأ
بكذا  بلي أكإأك بذا ا١تاؿ ُّ أتصدؽ أف اهلل مريضي فعلي   ىإف شفف قاؿ , كأ(ْ)كاة فيوالز  

لعدـ ؛ ىذا ا١تاؿ صدقة أك, جعلت ىذه الغنم ضةايا , أككلو بعد اٟتوؿ فشفي يبلإمن 
من  (ٓ)]ٯتنعو[ عينوبً  ذرً الن   قي فتعلي  كإال  , قبل اٟتوؿ األكُففاء يف حصل الشٍّ  إفصاب ملك النٍّ 

 شفى اهلل مريضي فعلي   فألو نذر ذلك يف ذمتو ك ٓتبلؼ ما, فيضعف ملكو صرؼ فيوالت  
 , غايتولبقاء ملكو؛ كاة يف مالوفبل ٘تنع الز   ,أضةية  أك (ٖ) (ٕ)/ قان دمة تصسائ (ٔ)أربعوف شاة

 ,من غَت عذر التأخَتلو  كيكره, لئلماـ ا١تبادرة بقسمة الغنيمة كينبغي, (ٗ)ذلك دين عليو أف  

                                                           
 . ّٓٓ/ٓ, اَّموع  ْٓٗ/ٓ فتح العزيز,  ِْٔ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ُ

 . ٕٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٓٓ/ُ( ينظر:  أسٌت ا١تطالب (ِ

 ( يف األصل " استعمل "  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( " فيو " سقطت من )ب( .(ْ

 و " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .( يف األصل ك )ب( " ٔتنع(ٓ

 ( " شاة " سقطت من )ب( .(ٔ

 /أ( من )ب( .ّّٕ( هناية )(ٕ

 /ب( .ّّٕ( من ىنا إُف قولو:  " فإف أفرز لكل غرٔف شيئان على " مطموسة من )ب( كىي اللوح رقم )(ٖ

 . ُٕٔ/ِ, الغرر البهية  ّْٓ/ٓ, اَّموع  َُٓ – َٗٓ/ٓ فتح العزيز,  َْْ/ِ( ينظر: الوسيط (ٗ
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 (ِ)]أك[لعدـ ا١تلك  ؛و بعد القسمةكل التملك (ُ)٪تُت قبل اختيارىماكال زكاة فيها على الغ
خص بعضهم ببعض أف يقسمها قسمة ٖتكم في , كلئلماـسقط باإلعراض, ك٢تذا تضعفو
اختار الغا٪توف  مأ (تكَ ل  مُ تُ  ةٍ مَ ينِ غَ ي )فِ كاة الز   (بُ جِ تَ وَ ) /أ[ُّٓ]كاألعياف  األنواع
حاؿ كوهنا  (يَ ىِ )وَ  ارختيقسمتها حىت مضى اٟتوؿ من حُت اإل اإلماـ رخ  أ (ّ)[ك] ,٘تلكها

 قدكالن  مة ائكالس    (ي  وِ كَ َز  دٍ احِ )وَ جنس  أم (نفٍ ن صِ مِ ) فأكثر (ابٌ صَ نِ  سِ مُ الخُ ون َ دُ )
لوجود ؛ اٞتميع ْتكم ا٠تلطة نصابان  نصيب أك, كبلغ نصيب كل كاحد منهم, (ْ)/راتكا١تعش  

ف بلغ  إك , كلو زكوية قدينكالن   كا١تواشي أصناؼكانت  لو ٓتبلؼ ما, حينئذو  شرط الوجوب
 أف لئلماـ أف  من  ١تا مر  , صيبو ككم نصيبوي (ٔ)ٞتهل كل منهم ما؛ نصابان  (ٓ)كل منها

كانت   لو كما, صنف فرض مأإُف  بالنسبة فيكوف ا١تالك غَت معُتٍّ , ميقسمها قسمة ٖتكي 
 إذ ا٠تلطة ؛مسأك بلغ با٠ت, كما يف غَت ماؿ الغنيمة  َف يبلغ نصابان  زكويان  أك غَت زكوم صنفان 

 . (ٕ)طبي كماؿ ا١تساجد كالري  كماؿ بيت ا١تاؿ من الفيء, نهمعيأىلو لعدـ تتثبت مع  ال

مث , ٨تو ماشية كما مر من نقد كعرض ٕتارة ال (ٖ)/(مٍ زِ الَ  ينٍ دَ ) كلٍّ   (يفِ )كاة ٕتب الز   (وَ )
يف  إخراجها لزمو أك يعلمو القاضي, نةأك جاحد عليو بي  , باذؿ على مليء الًّ اكاف ح  إف

 أك, بأك غائ, على معسر الًّ اح أك, كلو على باذؿ جبلن ف كاف مؤ إ, ك نو منوتمكي اٟتاؿ ل

                                                           
 ( يف )ج( " اختيار "  .(ُ

 ( يف األصل " ك "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 /ب( من )د( .ُِٕ( هناية )(ْ

 ( يف )ج( ك )د( " منهما "  .(ٓ

 ( يف )ج( ك )د( " ٔتا " .(ٔ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُِ – ََِ/ٓ, كفاية النبيو  ّّٓ/ٓ, اَّموع  ُِٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ٕ

 /أ( من )ج( .ِِٓ( هناية )(ٖ
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عند القدرة على  إخراجها لزمو نة كلو يعلمو القاضيجاحد كال بي   كأ, ٦تاطل /ب[ُّٔ]
 عل قبلكاٞتي ه, الذم على ا١تكاتب لسيد (ُ) ]كالدين[ ن الكتابةالبلـز كديغَت  ا, أم  القبض

 .(ِ)لقدرة الغَت على إسقاطو؛ زكاة فيو راغ العمل فبلف

؛ (ّ)صابالنٍّ  ف استغرؽ دينوإدمي ك أك آل, هلل تعاُف (ونٍ ديُ مَ  الِ مَ )يف  أيضان ٬تب  (و)
 إال   اإلخراجَف ٬تب  جر عليو, كإذا حي ينالدٍّ  إُف  صرفويتعُتٍّ  ال مالو ف  , كألاألدلة إلطبلؽ
 أطاؿ ٚتع يف ردهف كإ (ٓ)يخُتللشٍّ  تبعان  كاة يف مالو بقيد زادهالز   ٕتب (ْ)اكإ٪ت  , مكنعند الت  

, لبقاء ملكة (يمٍ رِ غَ لِ  مٌ اكِ حَ  زهُ فرِ م يَ ) لَ  بقولو (ٕ)لك يف باب الفلسخالفا ذ (ٔ)ماأهن  زاعمُت 
أخذه كحاؿ عليو اٟتوؿ من  قسيط كمكنويقتضيو الت   ما (ٗ) (ٖ)ى/عل فرز لكل غرٔف شيئان أف إف

 (َُ)[ملكو]لضعف ؛ على ا١تالككال , لعدـ ملكهم؛ ءعلى الغرما ذه فبل زكاة فيوكَف يأخ

 

 

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ُ

 . ّٓٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٗٗ -ُٔٗ, كفاية النبيو  ُْٗ/ِ, ركضة الطالبُت  َِٓ – َُٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 . ّٔٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِّ/ٓ, كفاية النبيو  ّْْ/ٓموع , اَّ َٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 ( يف )ج( " كَف " .(ْ

 . ّْٓ – ّْْ/ٓ, اَّموع  َٕٓ – َٔٓ/ ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٓ

 ( يف )ج( )أهنم( .(ٔ

 . ُٔٓ – َٔٓ/ّا١تهمات  ينظر: ( (ٕ

 /ب( من )ب( .ّّٕ( هناية )(ٖ

 ( يف )ب( " أف "  .(ٗ

 " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " ملكهم (َُ
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, (ّ)أ ى ٤تمدمن كبلـ الشيخ  اخذان  سنومي كتبعو اإل (ِ)بكيي , كْتث السي (ُ)أحق بوككوهنم 
 (ْ)]فكيف[ كإال  : قاؿ ,كاف مالو من جنس دينهم  ذلك إف٤تل  أف   كبلـ الرافعي ةكقضي

 . (ٕ) (ٔ)[ويضعت] أكببل بيع  خذهأمن  (ٓ)]ٯتكنهم[

لتبُت استقرار ؛ كاةمتو الز  لز  كإال  بعد اٟتوؿ /أ[ ُّٕ]أخذكه  إذا أيضان ٤تلو  أف  كغَت٫تا 
 (ُُ)أحدان َف يلـز  ا١توت (َُ)بعد اٟتوؿ (ٗ)حىت حاؿالقبوؿ يف الوصية  تأخركلو , (ٖ)ملكو
لعدـ استقرار ؛ وصى لوكضعف ملك الوارث كا١ت, ملك ا١توصي (ُِ)٠تركجها عن؛ زكاهتا
 كضع ف  أل؛ العقد (ُٓ)كأجيزمت اٟتوؿ يف زمن ا٠تيار  إذا (ُْ)]ا١تشًتم[ لزمت اكإ٪ت  , (ُّ)ملكو

                                                           
 . ّٔٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕٗ/ِ, ركضة الطالبُت  َٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 . ّٔٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

ألديب, النةوم, ا١تفسر, أيب ٤تمد: عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل بن يوسف, اٞتويٍت, النيسابورم , أبو ٤تمد, كالد إماـ اٟترمُت, الفقيو, األصوِف,  ا( (ّ

التذكرة, تفقو على أبيو كعلى أيب الطيب الصعلوكي كأيب بكر القفاؿ, كانشغل بالتدريس, كٗترج عليو خلق كثَت, لو مصنفات عديدة, منها التبصرة, ك 

 . ّّٔ/ُٕ, الويف بالوفيات ْٕ/ّ, كفيات األعياف َِٓ/ُ. ينظر: طبقات الشافعية الكربل  ق(ّْٖ)كالسلسلة, تويف سنة ٙتاف كثبلثُت كأربعمائة

 ( يف األصل " فكيفي" كيف )ب( كيف )ج( " كيف "  , كا١تثبت من )د( .(ْ

 ( يف األصل " ٘تكنهم"  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف األصل ك )د( " تفويض "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ٔ

 . ُٔٓ/ّا١تهمات ينظر: ( (ٕ

 . ّٔٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 ( يف )ب( " جاء "  .(ٗ

 ( يف األصل " كبعد "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( يف )د( " َف يلزمو أخذ "  .(ُُ

 ( يف )ب( " من "  .(ُِ

 . ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب   ِٗ/ٔ, اَّموع  ُٕٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ُّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ

  )ب( " كأجرب"  .( يف(ُٓ
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 مَ د  قُ وَ ).  (ْ)ىنآتبلؼ ما  (ّ)من ابتداء ا١تلك (ِ)كجد فيو (ُ)[الصيغة]ك٘تاـ , لزـكبيع على ال  ال
 ءكجزا ذركالن  ارة كاٟتج كف  وؽ اهلل تعاُف كالحق عليو ماء ضاقت عن كفا (ونٍ ديُ مَ  (ٓ)ةِ كَ ِر ي تَ فِ 

 .(ٔ)))يقضى أف أحقفدين اهلل )) :٠ترب الصةيةُت؛ اجتمعت معوي دمآى دين ليد عالص  
 (ٕ)طرالف للماؿ أك (اةٌ كَ َز )كمنها , فيها األمرين جتماعفقدمت إل اآلدمي أيضان مصرفها  ف  كأل

مث  كاإلمكافبعد كجوُّا ف تلف ا١تاؿ أمة بالذٍّ قت بف تعل  إك , (ٖ)أصلوخبلفا ١تا يو٫تو كبلـ 
كاة ق ٔتاؿ الز  ف تعل  إف ,كشيـ على دين َف يتعلق بعُت كما صوبو الزر  فيقد   مات كلو ماؿ

 إذا بقيٓتبلؼ ما , مةقت بالذٍّ تعل   إف قدـ قطعان  ك٤تجوركمرىوف   اعليه سابقان  قان تعل  
 .ـ كما سيأيت ا تقد  هنإف صابالنٍّ 

ب فيها معٌت ل  ا١تغ ف  أل؛ /ب[ُّٖ] تعاُف (ٗ)ف كانت حق هللإك  يناٞتزية كالدٍّ  ستومتك 
 يكوف أف إال  بينها  مإذا اجتمعت سوٍّ حقوؽ اهلل تعاُف  أف   بكيي , كْتث السي (َُ)األجرة

 

                                                           
 ( يف األصل " الصنعة "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )د( " كخرفتو "  .(ِ

 ( يف )د( " ا١تالك "  .(ّ

 . ّٖٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ْ

 ( يف )ب( " تزكية "  .(ٓ

, باب قضاء الصـو عن مسلم يف صةيةو, كتاب الصـو( , ك ُّٓٗ) ّٓ/ّـو , باب من مات كعليو صو البخارم يف صةيةو , كتاب الصـو( اخرج(ٔ

 ( .ُُْٖ) َْٖ/ِا١تيت 

 .  ّٔٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٔٔٓ/ُّ, ا١تهمات  ِِّ/ٔ, اَّموع  ُُٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٕ

 . ُِٗاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ٖ

 ( يف )ب( " كإف كاف هلل "  .(ٗ

 . ُِٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٔٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٓٔٓ/ّ( ينظر: ا١تهمات (َُ
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, كظاىر  (ّ)بوجود كلوصاب بعض النٍّ  (ِ)كجود كاٟتق غَته, (ُ)كاةـ الز  قدً فيي موجود  صابالنٍّ 
صرح بو  ماكيؤيده , (ْ)على سائر حقوؽ اهلل تعاُف كاة مطلقان الز   ترجيح تقدٔف سنومي إلكبلـ ا

من تقدٯتها على  عليو فعة قياسان ابن الرٍّ  ْتثو كما, تقدٯتها على اٟتج إطبلؽٚتع من 
 . (ٓ)ارةالكف  

 جوران ف كاف ٤تإو ن  إف, عنهما (ٖ)/كضاؽ مالو (ٕ)]على حي[ (ٔ)إذا اجتمعاكة ما كخرج بالًت 
كاة بالعُت َف تتعلق الز   إذاا ٔت يدهتقي (ٗ)]ك٬تب[ ,كاةمت الز  دٍّ قي  كإال   اآلدميـ حق دٍّ عليو قي 

 .(ُُ)( َُ)/مت مطلقان دٍّ قي  كإال  

إُف من يأيت كاة للز   (اءُ دَ )األَ إذا اجتمعت الشرائط السابقة  (ُِ)اٟتوؿ خرآعند  (بُ جِ يَ وَ )
كاة ز  داءآنعم  ,(ُْ)حاجة ا١تستةقُت ٧تازألداء لؤلمر بو مع امن  (ُّ)[(نٍ ك  مَ تَ )بِ ]على الفور 

                                                           
 . ُِٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُٕٕ/ِ( ينظر: الغرر البهية (ُ

 ( يف )ب( " كجوب "  .(ِ

 . ّٔٓ/ُأسٌت ا١تطالب ( بنظر: (ّ

 . ْٔٓ/ّا١تهمات ينظر: ( (ْ

 . ُٕ/ٔكفاية النبيو ينظر:  ( (ٓ

 ( يف )ب( " اجتمعتا "  .(ٔ

 د( .( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )(ٕ

 /أ( من )د( .ُِٖ( هناية )(ٖ

 ( يف األصل " كْتث ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 /أ( من )ب( .ّْٕ( هناية )(َُ

 . ّٔٓ/ُنظر: أسٌت ا١تطالب ي( (ُُ

 ( يف )ب( " كل اٟتلوؿ " .(ُِ

 ( يف األصل " يتمكن " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 . ّّّ/ٓ, اَّموع  َِٓ/ٓ ح العزيزفت,  َُّ/ّ: هناية ا١تطلب ( ينظر(ُْ
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كليف بو بدكف الت   ف  أل؛ مكن من األداء الت  رب , كاعتي ع بليلة العيد كيومو كما يأيتالفطر موس  
ر غائب سائ (الٍ مَ  ورِ ضُ حُ بِ  ) مكنك٭تصل الت   ,ٔتا يشق أك٘تكن منو تكليف ٔتا اليطاؽ 

من ٤تل  /أ[ُّٗ] , فلو غاب عنو َف ٬تب األداءلو عند ا١تالكالوصوؿ  (ِ)عسر (ُ)/تقاأك 
, نائبو أك (ٓ)اإلماـكاة من لقبض الز   (ق  حِ ستَ مُ ) (ْ)حضور (وَ ), (ّ)كاةزنا نقل الز  ف جو  إك  ,آخر

 إُفرؼ ال ا١تستةقوف كحدىم حيث ٬تب الص   ,(ٕ)[الباطنة] األمواؿا١تستةقُت كلو يف  (ٔ)أك
ْتصوؿ  (وَ ) (ٖ)لكمكن بذفبل ٭تصل الت  , اىرة كما يأيتاألمواؿ الظ   ف يطلبو منأب اإلماـ

 كٍ الِ مَ  و  لُ خُ )وَ  (َُ)كالًتاب يف ا١تعدف, (ٗ) يف اٟتبنبمن ٨تو التٍّ  (ةٍ يَ نقِ تَ )وَ مر يف الث   (افٍ فَ جَ )
زاده  ن بقيديللدٍّ  (ولٍ لُ حُ وَ )كىذا من زيادتو , كما يف رد الوديعة  (ُُ)أك دنيوم ديٍت (م  هِ ن مُ مِ 

أك جاحد , حاضر باذؿ ف كاف على مليءو أب, مع قدرة على استيفائو مأ (ةٍ درَ قُ )بِ  بقولو
 .(ُّ)كما مر  (ُِ)أك على غَته كقبضو, أك يعلمو القاضي, نةبيٍّ  وعلي

                                                           
 /ب( من )ج( .ِِٓ( هناية )(ُ

 ( يف )ب( " عشر "  .(ِ

 . ُِٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّّ/ٓ, اَّموع  َٓٓ/ٓ فتح العزيز,  ِْٓ/ِ( ينظر: الوسيط (ّ

 ( يف )ب( " كحصوؿ" .(ْ

 ( يف )د( " لئلماـ"  .(ٓ

 ( يف )ب( " ك "  .(ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " الباطلة " , (ٕ

 . ُّٓ/ّ, هناية احملتاج  ّّّ/ٓ, اَّموع  َٓٓ/ٓ فتح العزيز,  َُٓ – َُْ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٖ

 . ُِٗ/ِ, مغٍت احملتاج  ّٔٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّّٓ/ٓ فتح العزيز,  ْٕٔ/ِ( ينظر: الوسيط (ٗ

 . ُّٓ/ّ, هناية احملتاج  ُِٗ/ِ, مغٍت احملتاج  َُّ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 .  ُّٓ/ّ, هناية احملتاج  ُٕٗ/ِ, الغرر البهية  ّّّ/ٓ, اَّموع  ُٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر : (ُُ

 ( يف )ب( " كقضيتو" .(ُِ

 .ىذا البةث من  ِِٖينظر: ص( (ُّ
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 اشًتاه كمتكما  بكغائ كمرىوف كمغصوباإلخراج منو كضاؿ ر كاة فيما يتعذٕتب الز   (وَ )
٬تب  ا, كإ٪ت  (ِ)اٟتوؿ صاب كحوالفالنٍّ  (ُ)١تلك؛ ك٨توه بأسر , أك حبس عنوحولو قبل القبض

كإمكاف  (ال  ضَ وَ  وبٍ غصُ مَ  ودِ عَ )لك بنةو ذ (ّ)]ك[مكن من أخذه إخراج زكاة ذلك عند الت  
, إليو إف كاف سائران  , كبالوصوؿ إليوإليو السَت للغائب مع مضي زمن ٯتكنو الوصوؿ فيو

 ,(ْ)كاةمكن سقطت الز  الت   /ب[َُْ] كلو تلف قبل, يةاألحواؿ ا١تاضعن  حينئذو ها فيخرج
ب , كقد ينافيو ما تقرر يف الغائا١تغصوبخذ أمكن من للت  ثر أ ال (ٓ)ون  أ إطبلقهمكظاىر 

 مكن ُّذهلوجوب األداء عند الت   (طَ رِ شُ وَ ) يف اٞتملة ىنا حائبلن  ف  أأف يفرؽ ب إال   ينكالدٍّ 
, كقيل ف فقد ىذاإك  كجدت إذامكن ٟتصوؿ الت  ؛ عليها (ٔ)َف يعطفها كمن مث  , األمور

أربع سنُت  ان ار جر دأو فل, ا١تدة ا١تعقود عليها بضت قبل مضيقي  (ةٍ جرَ أُ  رُ ر  قَ )ت َ اة لوجوب الزك  
 ف  أل؛ ملكو ما استقر عليوزكاة  إال  رج ٮتي  أف َف يلزمومة كسلمهاأك يف الذٍّ , نةئة دينار معي  أت
 امة ىءي ف حل كطإ, ك ملكو ضعيف (ٗ)[فػػ]الدار  (ٖ)هنداـإللسقوط ب ضه عر  مي  (ٕ)/يستقرَف  ما

عن السنة  ي, فيزكٍّ من كل كجو (َُ)عفيتوقف على ارتفاع الض   اٟتل ال ف  أل ؛أجرةجعلت 
 ٜتسُت يالثانية يزكٍّ  كيف, استقر ملكو عليها ا اليتألهن  ؛ ان ٜتسة كعشرين دينار  األكُف

                                                           
 ( يف )ج( " ١تالك "  .(ُ

 . ّٓٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٗ – ُِٗ/ِلطالبُت , ركضة ا ّّْ – ُّْ/ٓ, اَّموع  َِٓ – ََٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 . ُِٗ/ّ, هناية احملتاج  ُّٓ/ ٓ, اَّموع  َِٓ – ْٗٗ/ ٓ فتح العزيز,  ُِْ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ْ

 ( يف )ب( " أف "  .(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يعطف ىذا "  .(ٔ

 /ب( من )ب( .ّْٕة )( هناي(ٕ

 ( يف )د( " كباهنداـ "  .(ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( " الضعيف "  .(َُ
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استقر ملكو عليها  , كا٠تمسة كالعشركف اليتاىازك   كالعشركف اليتا٠تمسة  يكى (ُ)لسنتُت
ٜتسة  (ْ)أداه عن األكُف كىويناراف كنصف ما د يمن زكاهتا كى (ّ)]عنو[ ٭تط (ِ)لكن ,فاآل

كسبعُت  ي ٜتسةزكٍّ الثالثة يي  , كيفأٙتاف دينار /أ[ُُْ] دينار كسبعة فاآلفيلزمو  ,أٙتاف دينار
, كيف الرابعة ثبلثة دنانَت كٙتن دينار فاآل فتلزمو ,(ٓ)األكليُتعن  أداه ما لثبلث سنُت مع حطٍّ 

أٙتاف دنانَت كثبلثة  أربعة فاآل فيلزمو, أداه عن الثبلثما  حطٍّ  (ٔ)سنُت مع ألربعئة اي ا١تيزكٍّ 
زكاة ٜتسة كعشرين  األكُفرج لتماـ السنة ٮتي  أف أخرل كىيلك بعبارة كيعرب عن ذ, دينار
, لسنة األكُفكزكاة ا٠تمسة كالعشرين , كعشرين لسنتُت كاة ٜتسةـ الثانية ز , كلتمالسنة

كلتماـ , لثبلث سنُت األخرلكزكاة ا٠تمسة كالعشرين , كلتماـ الثالثة زكاة ا٠تمسُت لسنة
 (ٖ)إفىذا كلو  ,(ٕ)]سنُت[ ألربعكزكاة ٜتسة كعشرين , رابعة زكاة ا٠تمسة كالسبعُت لسنةال
خرج عما أا م قدر ناقصان  (َُ)ذكر ى كل سنة مازك   كإال   (ٗ)األجرة كاة من غَتالز   لأد  

 بكمالو من (ُِ)ئةاالثآف يف ربع ا١تاٟتوؿ  أكؿ آخراة من ٤تل الزك   لأد   إذاكفيما  ,(ُُ)قبلها

                                                           
 ( يف )ب( " للسنتُت "  كيف )د( " بالسنتُت "  .(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كلكن "  .(ِ

 .( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( " كىي "  .(ْ

 ( يف )ج( ك )د( " االكلُت "  .(ٓ

 ( يف )ج( زيادة " ما "  .(ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ج( " إذا "  .(ٖ

 ( يف )ب( " األخرة "  .(ٗ

 ( يف )د( " ذكرنا " .(َُ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِّ – َِِ/ِ , ركضة الطالبُت ُٓٓ – ُْٓ/ ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُُ

 ( يف )ب( " مائة " .(ُِ
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علم اك   .(ّ)( ِ) ء/إُف حُت األدا (ُ)باؽ على ملكهم وألن   ؛السنة أكؿكاة ال من الز   اءأدحُت 
حذفو من  /ب[ُِْ] صةيةان  ين استدراكان األكثر عن  قد استدرؾ ىنا نقبلن  افعيي الر   أف  

ىو حصتها  ئة الذماملكو على ربع ا١ت (ْ)الثانية مستقر ةنو بالسنأكذلك , "الركضة"أصل 
لعدـ استقراره ؛ عقب انقضائهااألكُف  زكاة السنة (ٓ)ا َف ٮترج عنوإ٪ت  ك  ,كلو يف ملكو سنتاف

ق تعلي  أف   على الراجح كىو ءن بنا؛ ا١تستةقوف منو نصف كٙتن دينارملك  فيكوف قدذاؾ  إذ
, الرابعة (ٕ)]الثالثة ك[ قياس السنة (ٔ)/كىكذا, لكق شركة  فتسقط حصة ذتعلي كاة با١تاؿ الز  

ق كاة ليس تعلي ق الز  تعلي  أف   وكى (َُ)على ا١ترجوح عه فر  مي  (ٗ)السابق (ٖ)تقدير ا١تثاؿ أف   فظهرى 
 , كيف(ُُ)خرج عن كل ْتساُّاأ كإال  السنُت  أجرةتساكت  إذاما تقرر  لمث ٤ت , كةشر 
 (ُّ)]كتبيػ ن ا[,فقط اإلجارة فيما بقي انفسختا١تدة  أثناءلو اهندمت الدار يف  (ُِ) "/اَّموع"

ألجرة اٚتيع خرج زكاة أفلو كاف , اة كما مركاٟتكم يف الزك   استقرار ملكو على قسط ا١تاضي
 ذلك ف  أل؛ رجو منها عند اسًتجاع قسط ما بقيخأالهنداـ َف يرجع ٔتا قبل ا

                                                           
 ( يف )ب( " ملكو " .(ُ

 /ب( من )د( .ُِٖ( هناية )(ِ

 . ّٕٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " يستقر " .(ْ

 ( " عنو " سقطت من )ب( .(ٓ

 /أ( من )ج( .ِِٔ( هناية )(ٔ

 ن )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل , كا١تثبت م(ٕ

 ( يف )ب( " ا١تاؿ " .(ٖ

 ( " السابق "  سقطت من )د( .(ٗ

 ( يف )ج( " ا١ترجوع "  .(َُ

 . ُٔٓ – ُٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُُ

 /أ( من )ب( .ّٕٓ( هناية )(ُِ

 ( يف األصل " كبنينا " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ
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قبل  (ْ)حكم ا١تبيع (ّ)كمر, (ِ)هيف ملكو فلم يكن لو الرجوع بو على غَت  لزمو (ُ)]حق[ 
ماَف  (ٕ)إخراج زكاتو (ٔ)فبل يلـز األجرةمن ا١تقبوض حكم للث   كعند عدـ قبضو, (ٓ)قبضو

يزكيو بعد لم ماؿ الس   رأسٓتبلؼ , غَت مستقر حينئذو  /أ[ُّْ] وألن  ؛ (ٖ)ملكو عليويستقر 
 م فيوتعذر ا١تسل   أف  على  ءن بنا, ستقرار ملكو عليو بقبضوإل؛ م فيوف َف يقبض ا١تسل  إحولو ك 

 .(َُ)يوجب انفساخ العقد (ٗ)ال

مقابلة  يف ةقي ستى تي  (ُُ)بأهنا؛ األجرةة ألمر يف مس كفارؽ ما, فبل يشًتط (اقٍ دَ صَ )تقرر  (الَ )
؛ تامان  بالعقد ملكان  توملك افإهن  داؽ ٓتبلؼ الص  , اهتا ينفسخ العقد من أصلوفو ا١تنافع فب

 اإ٪ت   كتشطَته, ف َف يسلم ا١تنافع للزكجإك  الوطءيسقط ٔتوت الزكجة قبل  و الن  أبدليل 
ا أصدقه فإذا, (ُّ)كاحكليس من مقتضى عقد النٍّ  بتصرؼ الزكج بالطبلؽ ك٨توه (ُِ)]يثبت[

َف  أك قبضوت َفف إصداؽ لزمها زكاتو ك اٟتوؿ من كقت اإل نة كحاؿ عليونصاب سائمة معي  
رجع يف نصف اٞتميع عد اٟتوؿ كب الوطءطلقها قبل  إفمث , بالعقد ا ملكتوألهن   ؛يطأىا

                                                           
 ك )د( . ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج((ُ

 . ِٔ/ٔ( اَّموع (ِ

 ( يف )ج( " كمن " .(ّ

 ( يف )ب( " البيع" .(ْ

 من ىذ البةث . َِٓينظر: ص( (ٓ

 ( يف )د( " يلزمو " .(ٔ

 ( يف )ج( " زكاتو إخراج " .(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( زيادة " بقبضو " . (ٖ

 ( يف )ب( " فبل " .(ٗ

 . ّٖٓ/ ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (َُ

 هنا " .( يف )ج( " فإ(ُُ

 ( يف األصل " ثبت " كيف )د( " ٘تت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(ُِ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٔ – ِٓ/ٔ, اَّموع  ُّٓ/ٓ فتح العزيز,  ٔٔ/ِ( ينظر: األـ (ُّ
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منها  أخذىاف إف ,ان ئشي يأخذَف  أك, كاة من غَت العُت ا١تصدقةالز   خذ الساعيأإف  عان شائ
, ليو نصفهماإعاد  ٘تاـ اٟتوؿ (ُ)ك قبل, أ١تخرجبنصف قيمة ا أيضان رجع  بعده كأوع قبل الرج

زكاة على  فبل كإال   /ب[ُْْ] ا٠تلطة (ّ)دامت (ِ)إفنصف شاة عند ٘تاـ حولو  بلن كلـز كي 
يثبت  ـو الالس   ف  أل؛ زكاة مة فبليف الذٍّ  نة ماكخرج با١تعي   ,(ْ)صابالنٍّ لعدـ ٘تاـ ؛ كاحد منهما

 . (ٖ)مةا يف الذٍّ ف كانإزكاهتما ك  (ٕ)قدين ٬تببلؼ اصداؽ الن  ٓت, (ٔ)كما مر  (ٓ)مةيف الذٍّ 

اٟتوؿ ابتداء  ف  أل ؛داءف َف يتمكن من األإاة ك كجبت الزك   ومذا حاؿ اٟتوؿ على ا١تاؿ الزك  إك 
 إُف ضمي يي  األكؿ تاج اٟتادث قبلو كبعدالن   ف  كألتأخر,  إذامكن ال من الت   األكؿمن ٘تاـ  الثآف

قياس كوف ا١تستةقُت  (َُ)ف  أ سنومي , كْتث اإل(ٗ)األكؿدكف  األصل يف اٟتوؿ الثآف
ا١تالك  (ُِ)[)َوَيضمُن(] فقط كاف نصابان   إفمن الدفع  أكؿ الثآفيكوف  أفا١تالك  (ُُ)/ءشركا

لف الت   او, أم  لتقصَته ْتبس اٟتق عن مستةق؛ ف تلف ا١تاؿإك كن ماألداء بعد الت   (رَ خ  ن أَ )إِ 
مكن ضمن تلفو كلو قبل الت  أى نعم إف  ,التقصَت نتفاءإل؛ مكن كبعد اٟتوؿ فبل يضمنوت  قبل ال

                                                           
 ( يف )د( " أك كقبل "  .(ُ

 ( يف )ب( " إذا " .(ِ

 ( يف )د( " دانت " .(ّ

 . ّٕٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َّ/ٔع , اَّمو  ُّْ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( يف )ب( تكررت عبارة  " فبل زكاة , ألف السـو ال يثبت يف الذمة " .(ٓ

 .ىذا البةث من  ِٕٔينظر: ص( (ٔ

 ( يف )ب( " ٖتت " .(ٕ

 . ّٕٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 . ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٕٓ/ٓ, اَّموع  َُٕ – َُٔ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٗ

 ( يف )ج( " أنو " .(َُ

 /ب( من )ب( .ّٕٓ( هناية )(ُُ

 ( يف األصل " ضمن " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ
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مكن بقيد عند الت   (وُ لَ وَ ) (ُ)اة بالقيمةقت الزك  تعل   تلفو أجنبأى كاة, كلو سقط الز  لتقصَته فبل ت
 أك, (ّ)/األفضل من تفريقو بنفسولطلب  أخَتالت   (ر  ضطَ )مُ  (ِ)ىناؾ مأ (م  ثَ  وَ  )الَ اده بقولو ز 

قرابة  مأ (مٍ حِ رَ )ذم  (ارُ ظَ انتِ ) /أ[ُْٓ] لكذ (ٓ)أفضل كمن حيث كاف تفريقو (ْ)اإلماـ
حيازة  ض ظاىر كىوتأخَت لغر  وألن  ؛ أصلح أك أك أحوج (ارٍ جَ )كذا انتظار (وَ )دت ف بعي إك 

 ضرران  (ٗ)مثبلن  (ٖ)مرٍّ أك العي  (ٕ)اٞتوعمن يتضرر ب مأ ,إذا كاف ىناؾ مضطر ا, أم  (ٔ)الفضيلة
 و٬توز ترك فرض فبل ضررهدفع  ف  أل؛ مطلقان  أخَتفيةـر الت  التيمم كما ىو ظاىر يبيح 

اؿ ن ىذا ا١تمً  خص كال على ىذا الش  يتعُت   اع النتفاإل ف  أافعي فيو بر  كتنظَت ال, (َُ)لفضيلة
 .عليل تقرر من الت   (ُْ)١تا م. أ(ُّ)أك باطلف ضعي :قاؿ النوكم, (ُِ)( ُُ)كاةن ماؿ الز  كال مً 

                                                           
 . ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِّ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٕٓ – ْٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

 ( يف )ج( " كىناؾ "  .(ِ

 /أ( من )د( .ُِٗ( هناية )(ّ

 ( يف )ب( " كاإلماـ " .(ْ

 يف )د( " من"  .( (ٓ

 . ّٔٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّّّ/ٓ, اَّموع  َٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 ( يف )ب( " من اٞتوع " .(ٕ

 ( يف )ج( " كالعرم"  .(ٖ

 ( " مثبلن " سقطت من )ب( ك )ج( .(ٗ

 . ّٔٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  َٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 لزكاة " سقطت من )د( .( " كال من ماؿ ا(ُُ

 . َٓٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ُِ

 .ّّّ/  ٓاَّموع ينظر: ( (ُّ

 ( يف )د( " ٔتا " .(ُْ
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جوازه  (ُ)يدفيتق ر لغرض نفسوأخ   اكإ٪ت  , اإلمكافٟتصوؿ  أخَتالت  تلف يف مدة  ما (نُ ضمَ يَ وَ )
ن مِ )كاف   فإذا, (ْ)ضمن كما مريي  مكن الالت   مأ (وُ بلَ قَ  فَ لِ تَ  امَ وَ ) (ّ)( ِ)سبلمو العاقبة بشرط

تعلق يفبل  (ٓ)مر كما  قص عفوه الو إذ ؛ قسط الباقي كبقيى  ( وُ سطُ قِ  طَ قَ سَ  صٍ قَ وَ  الَ  ابٍ صَ نِ 
بعد اٟتوؿ كقبل  (ٕ)فتلف كاحد منها اإلبل (ٔ)/من ملك ٜتسان  فإذا, صاببالنٍّ  إال  الفرض 

 ءن بنا؛ أٜتاس شاة أربعة منها كذلك لزمو ٜتسه  (ٗ)منها فهلكت (ٖ)سعان تً ملك  أك, مكنالت  
مكن ليس الت   أف  على  األكُف البناء يفمع  /ب[ُْٔ] ,زكاة فيو الف الالت   أف  فيهما على 

الواجب  ف  أًل , قسط لو حىت يسقط فبل الوقص عفوه  أف   الثانية على كيف, الوجوب يف شرطان 
شيء فيها حىت  مث ال شاة اإلبلٜتس من  ))يف :٠ترب أيب داكد كغَته؛ (َُ)يزيد بزيادتو ال
مكن وؿ كلو قبل الت  سع بعد اٟتأربع من التٍّ كلو ىلك  ,صوتنقص بنق فبل .(ُُ)((بلغ عشران ت

 ق شركة فةينئذو علي ق با١تاؿ تى كاة تتعل  الز   أف   األظهر (وَ )كما تقرر   قص عفوه الو إذ ؛ لزمو شاة

                                                           
 ( يف )ب( " فيقيد " .(ُ

 ( يف )ج( " العافيو " .(ِ

 . ُّٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ّّّ/ٓ, اَّموع  َٓٓ/ٓ فتح العزيز,  َُٓ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ّ

 البةث .من ىذا  َِٗينظر: ص( (ْ

 .ىذا البةث من   ُّٕينظر: ص( (ٓ

 /ب( من )ج( .ِِٔ( هناية )(ٔ

 ( يف )ج( " منهم " .(ٕ

 ( يف )د( " تبيعان "  .(ٖ

 ( يف )ب( " فهلك "  .(ٗ

 . ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِْ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٗٓ – ْٖٓ/ٓ فتح العزيز,  َُٖ – َُٕ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (َُ

( , كاخرجو  ابن ماجو يف سننو , كتاب الزكاة , باب صدقة اإلبل ُٖٔٓ) ٖٗ/ِاكد يف سننو, كتاب الزكاة , باب يف زكاة السائمة  ( أخرجو أبو د(ُُ

اسناده صةيح كرجالو ثقات رجاؿ   ِٖٖ/ٓ( ,  قاؿ األلبآف يف صةيح أيب داكد ِّْٔ) ِّٓ/ٖأٛتد يف مسنده  أخرجو( , ك ُٖٕٗ) ّٕٓ/ُ

 فياف يف ركايتو عن الزىرم خاصو لكنو قد توبع .الشيخُت على ضعف يف س
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  إف هقدر ب مأ (بِ اجِ الوَ بِ )ا١تاؿ  لربٍّ  (يكٌ رِ شَ )مانية ث  ال األصناؼمن  (ُ)كاةللز  ( ق  حِ ستَ المُ )
إف كاف قيمة الواجب  (ْ)/بقدر مأ (وِ تِ يمَ قِ بِ وَ )شاة  (ّ)[أربعين]كشاة من   (ِ)نسكاف من اٞت

 (ٓ)فيهاا١تستةق  اٟتوؿ عليها شاركو فإذا مت  , اإلبلمن  ٜتسو  كشاة يف  (وِ نسِ جِ  يرِ ن غَ مِ )
 راضً من ا١تً  يؤخذ ىتفة حالواجب يتبع ا١تاؿ يف الصٍّ  ف  أًل لك كذ؛ اة الواجبةبقدر قيمة الش  

 من العُت كما يقسم ا١تاؿ اإلماـ أخذىاكاة لو امتنع من الز   ون  , كأًل (ٔ)كما مر  يضة مثبلن مر 
كاة الز   لبناء؛ آخرمن ماؿ  ا جاز األداءكإ٪ت   ,ركاء من القسمةامتنع بعض الش   إذا قهران  ا١تشًتؾ
بعد  /أ[ُْٕ] ١تستةق ا١تالك فيما ٭تدث منهاَف يشارؾ ا كمن مث  , (ٖ)( ٕ)[فقرٍّ ال]على 

 سنومي كاإل بكيٌّ ن فيلـز منو كما قالو السي يالعُت كالدٍّ  ركة بُتالش   يفوا كَف يفرق, الوجوب
 أفكال للشهود  ال اٟتلف عليو (ٗ)[و]عي ملك ٚتيعو يد   أف  ين ٬توز لرب الدٍّ  و الن  أكغَت٫تا 
؛ قبضو (َُ)تةقيس ون  أك  يف ذمتو باؽو  وأن   قاؿيي  أفهادة بل طريق الدعول كالش  , بو ايشهدك 

)وي كى لى فرقة يف القدر الذم مى لو كالية الت   ف  أل
 زكجتو بعد مضيلو قاؿ ل ون  أك , (ُِ)الفقراء (ُُ

                                                           
 ( يف )د( " الزكاة " .(ُ

 ( يف )ج( " جنس " .(ِ

 ( يف األصل " األربعُت" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 /أ( من )ب( .ّٕٔ( هناية )(ْ

 ( يف )ب( " فيهما " .(ٓ

 . من ىذا البةث . ُّٕينظر: ص( (ٔ

 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " الوقف " , كا١ت(ٕ

 .  ُّٕ/ِ, مغٍت احملتاج  َُٖ – ُٕٗ/ِ, الغرر البهية  ّٕٗ – ّٕٕ/ٓ, اَّموع  ِٓٓ – ُٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ب( " مستةق " .(َُ

 ( يف )د( زيادة " على " .(ُُ

 . َْٔ/ّا١تهمات ينظر: ( (ُِ
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؛ حينئذو  بلؽفبل يقع الط   فأنت طالق فتربئو كً  من صداقً ًٍت تً أٍ بر إف أى : أك أحواؿ (ُ)] ؿحو [
كاة ال يسقط مقدار الز   ف  أل, صل٭ت داؽ كَفة من ٚتيع الص  ءبلؽ على الرباق الط  عل   وألن  
[يى عطً ]تي أف فطريقها , ةءلربابا

)وي ئربً ة مث تي االزك   (ِ)
ّ). 

ٍت يبطل كما عي (عُ نِ متَ يَ ف َ ) بقدر قيمتو (ْ)أك, ا١تستةق شريك بقدر الواجب أف  تقرر  كإذا
يع القدر ب مأ (وُ يعُ )بَ متناع البطبلف يلـز من اإل ال إذ؛ أحسن فعبارتو, (ٓ)أصلو عرب بو
كاة قدر الز   يف (ٔ)بعد ٘تاـ اٟتوؿ صح الأك رىنو , أك بعضوصاب باع النٍّ  فإذا ,كرىنو ا١تذكور
 ءن ابن؛ ا١تشًتكة األمواؿر ف كاف الباقي قدرىا يف صورة البعض كسائإك ا١ترىوف  (ٕ)أك, بيعمن ا١ت

 (ٗ)/لبعض قدرصورة ا /ب[ُْٖ] كالقدر الباقي ببل بيع كرىن يف, (ٖ)فقةعلى تفريق الص  
ٞتميع ا كاة شائعة يفالز   أف   األكثرينكبلـ   إُف األقرب إذ ؛ْتالو للمستةقُت باؽو  كاة منوالز  

 ؛شاتُت مثبلن  يإخراج نصفٍّ امتنع  اكإ٪ت  , بالقسط مثبلن  ياهقة بكل كاحدة من الشٍّ متعلٍّ 
 . كاة من الرفقبعيض ا١تنايف ١تا كضعت عليو الز  الت   (َُ)]لضرر[

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف األصل كيف )ب( " يعطي ", كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ِ

 . ّٔٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( " ك "  .(ْ

 .  َِِاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ٓ

 ( يف )د( " ألف " .(ٔ

 ( يف )ب( " ك "  .(ٕ

 . ُْٕ/ُّ, هناية احملتاج  ّٔٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٓٓ/ِ, الوسيط  ُِٔ/ّب ( ينظر: هناية ا١تطل(ٖ

 /ب( من )د( .ُِٗ( هناية )(ٗ

 ( يف األصل " التضرر "  كيف )د( " لضركرة " .(َُ
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 ون  أكترجيح بعضهم لو مردكد ب, (ِ)( ُ)باإلخراج ٤تل االستةقاؽ قدر الواجب كيتعُت   لكقي
 .(ْ)لككليس كذ, ا١تبيع (ّ)إلُّاـاٞتـز ببطبلف البيع فيما ذكر  ييقتض

 ال أف فيلزمو باإلخراج كحينئذو  يتعُت   اإ٪ت  كاة قدر الز   ف  إل بقائ (ٓ)ون  أ ذلك وئككجو اقتضا
فقدرىا مبهم فيما باعو كيلـز , ال يتعُت ما أبقاه ٢تاقدرىا  أبقىكإف و ألن  ؛ (ٕ)البيع (ٔ)/يصح

 اإ٪ت  قدرىا  ف  أبصةة البيع كب فقولو, إلُّامومن ا١تبيع  شيء يفمن أُّامو عدـ صةة البيع 
 ءنابب (ٗ)[ارحالش  ] (ٖ)كأجاب عنو, على ضعفو أدؿ دليل كىذا, تناقض باإلخراج فيو تعُت  ي

 ىَف يرض (ُُ)فإا١تشًتؾ ك  من غَت أديةالت  بدليل ؛ ركة على ا١تساىلة كاإلرفاؽىذه الش   (َُ)أمر
 .(ُْ)كما مر(ُّ) (ُِ)دئلزابا كالفوز, ا١تستةق

                                                           
 ( يف )ج( " يف اإلخراج " .(ُ

 . ّٕٔ – ّٔٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٕ/ٓ, اَّموع  ٓٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 إُّاـ " .( يف )ج( " ب(ّ

 . ّٕٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ْ

 ( يف )ج( " إلنو " .(ٓ

 /ب( من )ب( .ّٕٔ( هناية )(ٔ

 ( " البيع " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ب( " عليو " .(ٖ

 ( يف األصل " الشارع " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( " أمر " سقطت من )ب( .(َُ

ا " (ُُ  .( يف )د( " كإ٪ت 

 ( يف )د( " بالزكائد " .(ُِ

 / أ .ِّْشرح اٞتوجرم ينظر: ( (ُّ

 من ىذا البةث . ِّٗينظر: ص( (ُْ
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ىو  اإ٪ت  كر على ما ذ  (ُ)/ركةالش   /أ[ُْٗ] ء ىذهناب ف  أل؛ قبلو ما ىذا ال يبلقي ف  أكيرد ب
 كإال  البعض  أكبطبلنو يف الكل  أكالبيع  بالنسبة لصةة ال, بالنسبة للمالك كا١تستةقُت

ف إجهل ك  (ْ)إف (ّ)كرا١تشًتم فيما ذي كيتخَت , خرآ كاة من ماؿو الز   بتأدية رمً كأي  طلقان مي  (ِ)لصح  
ف إ, فىايف قدر  ينقلب صةيةان  لك فالعقد الف فعل ذإو ك ألن   ؛آخرمن موضع  أخرجها

 .(ٓ)قسطو من الثمن أجاز يف الباقي لزمو

فبل  (ةٍ ارَ جَ تِ ) (ٔ)[ةزكا] ي(فِ  الَ ) راتقد كا١تعش  عم كالن  يف زكاة الن   ع البيع فيما مر ٬ترمكامتنا 
, ورد البيع غَت متعلقهامف ,جارة القيمة ال العُتق زكاة التٍّ متعل   (ٕ)ف  أل؛ ما٢تا كرىنوبيع ٯتتنع 

تقدٔف  أفادجارة كما تٍّ  زكاة الكلو يف كاةقدر الز   مأ (وُ تُ بَ ىِ )تنع ٘ت (وَ )كقولو   ,ىذا من زيادتوك 
فيما  جارة  كهبتوعتق عبد التٍّ  أف   كقضيتو, (ٖ)كاة بالكليةق الز  ا تبطل متعل  ألهن  ؛ اءستثناإل

 ملك (َُ)فإذا (طقَ ف َ  ابٍ صَ ي نِ فِ  وبٍ جُ وُ  رُ ر  كَ تَ )ا١تستةق شريك ٯتتنع  أف  على ( وَ ), (ٗ)ذكر

 

                                                           
 /أ( من )ج( .ِِٕ( هناية )(ُ

 ( يف )ب( " يصح " كيف )د( " أصح ".(ِ

 ( " فيما ذكر " سقطت من )ج( .(ّ

 ( يف )ب( " إذا " .(ْ

 . ّٕٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٓٓٓ – ْٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر:  (ٓ

 ( يف األصل " زكاتو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف )ب( ك )د( " إلنو " .(ٕ

 . ِٕٔ/ِ,ركضة الطالبُت  ٕٗ/ٔ فتح العزيز,  ُّّ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٖ

 . ِٕٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ٕٗ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( يف )ج( " فإف " .(َُ
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 (ّ)د على ذلكز كَف ت (ِ)أك زكاىا من عينها,  يزكهاكَف (ُ)بعرة حولُتأٜتسة  أك, شاة أربعُت
األكؿ يف ا١تثاؿ  /ب[َُٓ] ا١تستةق شريك (ْ)[إذ]؛ األكؿ دكف الثآفشاة للةوؿ  لزمو

  نوزكاة عليو لعدـ تعيي  ال إذ؛ رةمعو غَت مؤثٍّ  كا٠تلطة, (ٔ)]شاة[ة الثآف بقدر قيم (ٓ)كيف, شاةب
 (ٕ)زكاىا من غَتىا إذا اأم  , رت ا٠تلطةأث  صاره يف البلد ٨ت إلو لو تعُت  ن  أ كقضيتو, كما مر

فلو , نظائره رى كً خلة, كيقاس ٔتا ذي س (ٖ)ككذا لو زادت كأف حدثت, فعليو لكل حوؿ شاة
 . اهيش أربع (ٗ)كللثآف, األكؿ بنت ٥تاضخرج للةوؿ ألك كعشرين كذ ملك ٜتسان 

كاف الواجب   (ُُ)فإذا( هُ يرَ غَ  لكُ مِ يَ  الَ )ىوف مر  مأ (ىنٍ ن رَ مِ )اة الراىن الزك   (َُ)(جُ خرِ يُ وَ )
 من ا١ترىوف يكوفخذ أ١تا  (انٍ برَ جُ  الَ بِ )فيها  (ُّ)ا١ترىوف (ُِ)/بيع جزء منمن غَت اٞتنس 

 

                                                           
 ( " حولُت " سقطت من )ج( .(ُ

 ( يف )ج( " غَتىا " .(ِ

 ( " على ذلك " سقطت من )ج( .(ّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ج( " كمن " .(ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . (ٔ

 ( يف )ب( " غَت٫تا " .(ٕ

 ( يف )ب( " حدث " .(ٖ

 ( يف )ج( " كالثآف " .(ٗ

 كٗترج " .( يف )ب( " (َُ

 ( يف )د( " فإف " .(ُُ

 /أ( من )ب( .ّٕٕ( هناية )(ُِ

 ( يف )ب( " منها ١ترىوف " .(ُّ
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يار : كالخمي وً غى , كقاؿ البػى (ّ)( ِ)بعُت ا١تاؿ بغَت اختيار (ُ)قولتعلي  رفبل ٬تب على ا١توسً , رىنان 
 . (ٓ)بعد القبض تلفوفصار ك (ْ)على الرىن ة طرءكااستةقاؽ الز   ف  هتن ألللمر 

ف ا١تاؿ  من مؤ  (ٕ)األهن  ؛ منو ال فيؤخذ زكاة ا١ترىوف من غَته (ٔ)الرىنملك غَت  إذا اأم  
ا١تراد ببل  أف  ىم و رٔتا يو ألن  ؛ و أخصرن  أمع , (ٗ)"ببلجرب": أصلوكعدؿ عن قوؿ , (ٖ)كالنفقة

 اإلكراه .اٞترب يطلق على  إذ ,إكراه

 (َُ)/يف على قياس ما كحده /أ[ُُٓ] ءكال ٬تزم, ركن كال يشًتط النطق ُّاكاة ة يف الز  كالني  
كلو  (كاةالز  ) اإم   يا١تزكٍّ  ي(نوِ يَ )وَ  إيضاح (ُُ)"بالقلب" :"اٟتاكم", فقوؿ بلة كغَتىاالص  

 ي(الِ مَ  ةِ قَ دَ صَ  ضُ ر و فَ )أَ دقة بلة كالص  ٓتبلؼ الص  , (ُِ)فرضان  إال  تكوف  ا الألهن   بدكف الفرض
ا قد ألهن  صدقة ا١تاؿ فقط ٓتبلؼ  ,أك صدقة ماِف ا١تفركضة لداللة كل منهما على ا١تقصود

                                                           
 ( يف )ب( " كتعلقو " .(ُ

 ( يف )د( " اختياره " .(ِ

 . ّٕٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٖٓٓ – ٕٓٓ/ٓ فتح العزيز,  ِِٕ – ِِٓ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ّ

 ( يف )ب( " الراىن " .(ْ

 . ُٕ/ّهذيب التينظر: ( (ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( " ا١ترىوف " كيف )د( " الراىن " .(ٔ

 ( يف )ب( " إلهنما " .(ٕ

 . ُِّ – َِّ/ِ, ركضة الطالبُت  ٖٓٓ/ٓ فتح العزيز,  ِٕٓ/ّ, البياف  ِٕ/ِ( ينظر: األـ (ٖ

 . َِِاٟتاكم الصغَت صينظر: ( (ٗ

 /أ( من )د( .َِِ( هناية )(َُ

 . َِِ( اٟتاكم الصغَت ص(ُُ

 يف )د( " قرضان " . ((ُِ
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فهمو  أدقة كما ككذا فرض الص  , (ُ)قد يكوف كفارة كنذر وألن  كفرض ا١تاؿ , لةتكوف ناف
 . (ِ)لشمولو صدقة الفطر: قاؿ "الشرح"ح بو يف كصر   وكبلم

دقة كا بالص  عرب   إ٪تا اف كانو إك  (ّ)خبلفو يقتضي "اَّموع"ك "صلهاأ"ك "الركضة"بلـ لكن ك
قد عم كالن  ت دكف زكاة الن  بايف زكاة الن   إال   يأيت و الن  أعلى , أيضان لو  فركضة لشموؿ تعليلوا١ت

 (ٓ)عدـ (ْ)فتعليلوي  كأيضان  ,كبل منها ليس من جنس الواجب يف زكاة الفطر  ف  أل؛ جارةكالتٍّ 
 , كاألكُففقط مع صدقها بزكاة الفطركاة باجزائية الز   ء باحتماؿ زكاة الفطر منتقضجزااإل

 .ا١تفركضة  أك زكاة ماِف, كهذا فرض زكاة ماِفكاة كالفرضية  اٞتمع بُت الز  

, الوكيل إعطاء أكدت عند العزؿ جً كي  إف (اءِ دَ األَ  بلَ و قَ لَ وَ ) شًتط مقارنة للدفع فتجزمءت الك 
كال يضر , كاة مقارنة لفعلومن ا١تخاطب بالز   حينئذو لوجودىا  ؛فرقة كما يأيتل الت  أك بعد كقب

 . (ٔ)كل مستةق  بأداءاالقًتاف  ـو لعسرفرقة كالص  تقدٯتها على الت  

كىو كذلك , اإلماـ أك إلعطاء الوكيلكاة كال يشًتط مقارنتها لعزؿ الز   و الن  أكبلمو   كافهم
 أيضان  كفيو, (ٕ)"اَّموع"د٫تا كما يف حأف َف يقارف إفرقة ك كقبل الت   فتجزمء عند العزؿ كبعده

                                                           
 . ُّٖ/ِ, الغرر البهية  َِٕ – َِٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٓ – ِِٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُ

أف " فرض الصدقة " ٕتزمء, حيث قاؿ " ٓتبلؼ الصدقة, فإنو قد تكوف  -كاهلل أعلم  –َف أجده ُّذا اللفظ, ككبلـ ابن ا١تقرئ يف الشرح يفهم منو ( (ِ

 . ِٕٗ/ِزىا بالفرض كفرض الصدقة ". ينظر: إخبلص الناكم نفبلن, فوجب ٘تيي

 . َِٕ/ِ, ركضة الطالبُت  ُُٖ/ٔ, اَّموع  ِّٓ/ٓ فتح العزيز( (ّ

 ( يف )ب( ك )د( " تعليلو " .(ْ

 ( يف )ب( " تقدـ" .(ٓ

 . ُُّ/ِ, مغٍت احملتاج  ُْٖ/ِ, الغرر البهية  ُِٖ/ٔ, اَّموع  ِٕٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

  ُّٖ/ٔاَّموع ( (ٕ
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مث نول بو الفرض مث فرقو الوكيل كقع عن  تطوعان  إُف ككيلو ليفرقو لو دفع ماالن  (ُ)مادب  عن العى 
 .(ِ)كاف القابض مستةقا  إذاالفرض 

, عد اٟتوؿ من غَت نيةكاة بالز   كأداءزم  إعطاء الوكيل فبل ٬ت أكعزؿ ا تقدٯتها على الأم  
 يف األداء (يلٌ كِ وَ  و)أَ  اإلماـ أكا١تستةقُت  إُف كلف دفع بنفسومي  (كٌ الِ مَ ) اإم  كاة للز   اكمكالن  

؛ أىلهاكاف من   إذا (ةَ ي  الن    يوِ لَ )إِ سخ ا١تعتمدة كما يف الني  -للفاعل  ءبالبنا - (ضَ و  ف َ )
, ف نول الوكيلإك ىو  مكَف ينو  ليوإَف يفوضها  إذآتبلؼ ما , (ّ)فيها اـ نفسومق إياه إلقامتو

 حما صر  ك أدائهايصح توكيلهما يف  ون  أمع  ببأىل ٢تا كمنو الكافر كالص  كٓتبلؼ من ليس 
نية الوكيل  كاألكمل, ٢تما ا١تدفوع إليو (ٕ)[يعُتٍّ ]أف  (ٔ)لكن يشًتط, (ٓ)كغَته (ْ)افعيبو الر  

 (ٗ)( ٖ)كا١توكل
ي
ف قاؿ لو أب (َُ)]ٔتالو[ كقع الفرض إذا نية الوكيل كتتعُت  : غَته ك ِفٍّ وى تػى , قاؿ ا١ت

                                                           
تفقو , يف سنة ٜتس كسبعُت كثلثمائةكلد الفقيو الشافعي,  ,لقاضي أبو عاصما ,٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عباد, العبادم ا٢تركمالعبادم: ( (ُ

القضاء كا١تبسوط كا٢تادم إُف مذىب أدب  من مصنفاتو: , القاضي أيب عمر البسطامي, كصار إماما متقنا دقيق النظرك  على القاضي أيب منصور األزدم

, الوايف ُُٖ/ُٖ, سَت أعبلـ النببلء ُِْ/ْ. ينظر: كفيات األعياف  ق(ْٖٓ)تويف سنة ٙتاف كٜتسُت كأربعمائة, يف طبقات الفقهاء كلو كتاب, العلماء

 . ٗٓ/ِبالوفيات 

 . ُٖٓ/ٔ اَّموع ( (ِ

 . َّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٕٓ – ِٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 . ِّٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ْ

 . ُُٖ/ٔ, اَّموع  ّٔ/ّالتهذيب  :( ينظر(ٓ

 ( يف )ب( " يشًتط " .(ٔ

 ( يف األصل " تعُت ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف )ب( ك)ج( ك)د( زيادة " خركجان من ا٠تبلؼ " .(ٖ

 . ُُّ/ِ, مغٍت احملتاج  ُّٖ/ٔوع , اَّم ِٕٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ
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, (ِ)نية ا١توكل يكفي فبل, (ُ)ينصرؼ فعلو عنو كما يف اٟتج نيابةمن مالك ل زكايت أدٍّ موكلو 
 .ية يف النٍّ  (ْ)]اإلذف[ متضمنان  (ّ)لك لوكيكوف قولو ذ

كنول كخذه  (ٕ)منها لنفسك صاعان  (ٔ)اكتل ة كديعة١تن لو عنده حنط (ٓ)قاؿ و لون  أ كسيأيت
 .غَت معترب ككيلو لنفسولو لو كي  نتفاءإل؛ َف ٬تزئوكاةبو الز  

على  (ٖ)[مبٍت]كىو  .ففعل صح ىا عن زكايتأقرضٍت ٜتسة كأدٍّ  : كلو قاؿ لغَتهاؿقاؿ القف  
 .(ٗ)جواز اٖتاد القابض كا١تقبض رأيو

اٞترجآف  "شايف"ك (َُ)"اَّموع"يو كما يف يف زكاة صب ك٣تنوف ككذا سف (ي  لِ )وَ  اإم   (وَ )
 (ُّ)لكونو فعة فيو ترددان ,  كأبدل ابن الرٍّ (ُِ)االتفاؽ عليو "اَّموع", بل حكى يف (ُُ)كغَته
ات من حيث جواز يخالفت سائر النٍّ كاة ية يف الز  النٍّ  ف  أب وك٬تاب عن ,(ُْ)النية أىلمن 

                                                           
 . ّٕٓينظر: تتمة اإلبانة ص( (ُ

 . َّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٖ/ٔ( ينظر: اَّموع (ِ

 ( يف )ج( " لو ذلك " .(ّ

 ( يف األصل " لئلذف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 سقطت من )د( . ( " أن و لو قاؿ "(ٓ

 ( يف )د( " اكيل"  .(ٔ

 ( يف )د( " منها صاعان " .(ٕ

 ( يف األصل " مثٌت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ُْْ/ِينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٗ

 . ُْٖ/ٔ( اَّموع (َُ

 . ّٗٓ/ُ: أسٌت ا١تطالب ( ينظر(ُُ

 . ُْٖ/ٔ( اَّموع (ُِ

 ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " كلكونو", كا١تثبت من )(ُّ

 . ُُّ/ٔكفاية النبية ينظر:  ( (ُْ
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, قها ٔتةض ا١تاؿلك تعلٌّ , ككاف كجو ذوها ككقوعها عن ا١تمتنع بغَت إذنفويضكتتقدٯتها 
ف صةت إك  فجازت من كليو عنو /ب[ُْٓ] األمواؿ كما شاُّهاعن  (ُ)/مفطـو فيوكالس  
 .كر كلنقصو يف اٞتملة ١تا ذي  نظران  (ِ)منو

 لئلماـ يكلو دفعها ا١تزكٍّ , الواجب ٔتخالفتو لتقصَته؛ كاة ببل نية ضمنهاكلو صرؼ الوِف الز  
و فكذا ئنية َف ٬تز  ببل إليهمكىو لو دفعها , ب ا١تستةقُتو نائألن  ؛ (ّ)و نيتوئَف ٕتز نية ببل

 ان ظاىر  ئو٬تز  ون  أب" اَّموع"يف  لوي أك   , (ٔ)مكرىا أككاف   عان و طائئ٬تز  (ٓ)"األـ"كقوؿ , (ْ)نائبهم
نع عند ا١تمتإف نول مث  ,قهران  أك نائبو اإلماـمنو  كمىت امتنع من دفعها أخذىا .(ٕ)باطنان  ال

و ئ٬تز  و كحينئذو عن (عٍ َتنِ ممُ  اةِ كَ َز ي فِ  الٍ وَ )  مينو  أفكجب  إال   (ٖ)(وَ ) األخذ منو أجزاه
؛ اإلماـ كأمث نوم َف ٕتزئوف َف يإف, فرقةية كما يف الت  لقيامو مقامو يف النٍّ ؛ باطنان ك  (ٗ)/ظاىران 

كاة كالز  , أك بدلو ا١تأخوذب رد ك٬ت, (َُ), كا١تمتنع مقهور كاحملجور عليوكاة كالوِفو يف الز  ألن  
, للمستةقُت (ُُ)رؼ[]الص  عند  تو٤تل ني أف   األستاذابن  كْتث عليوْتا٢تا على من كجبت 

                                                           
 /ب( من )د( .َِِ( هناية )(ُ

 ( " منو "  سقطت من )د( .(ِ

 ( يف )ب( " بينة "  .(ّ

 . ّٗٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٓٓ – ِْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 ( يف )ب( ك )د( " إلماـ " .(ٓ

 . ِْ/ِ( األـ (ٔ

 . ُْٖ/ٔموع ( اَّ(ٕ

 ( " الواك " سقطت من )د( .(ٖ

 /أ( من )ب( .ّٖٕ( هناية )(ٗ

 . َّٔ – ّٗٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٓ  - ُْٖ/ٔ, اَّموع  ِٕٓ – ِٓٓ/ٓ فتح العزيز,  ْٔ/ّ( ينظر: التهذيب (َُ

 ( يف األصل " التصرؼ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ
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  .األخذ٤تلها عند  أف  من  (ٓ)( ْ)كا١تتوِفٍّ  (ّ)مٌ وً غى ح بو البػى صر   (ِ)ٔتا ردي كيي , (ُ)وِفي مي كجـز بو القى 
كمن )) :ا خربكأم   ,(ٔ)الواجبة فقط األهن  ؛ من ماؿ ا١تمتنع كاة شيئان مع الز   اإلماـ يأخذكال 

 .(ٗ)اهلل عنو كغَته الشافعي رضي (ٖ)ضعفو .(ٕ)((كشطر مالو  آخذكىا /أ[ُٓٓ] فمنعها فا
 مي ُّٱٱ:٢تا لقولو تعاُف (ق  حِ ستَ مُ  ىلَ )إِ  أك نائبو (َُ)[نفسوب]كاة أف يؤدم الز  للمالك  (ازَ جَ وَ )

َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
١تا صح من قولو صلى اهلل  (امٍ مَ )إِ  إُف (وّ ) (ُُ)

 أمثكمن  أمركم فمن بر فلنفسومن كُف اهلل  إُفصدقاتكم  ))أدكا:(ُِ)م/كسل وعلي
 .(ُّ)((فعليها

                                                           
 . َّٔ/ُ( ينظر :  أسٌت ا١تطالب (ُ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " كيرده ما " . ((ِ

 . ْٔ/ّالتهذيب ينظر: ( (ّ

 ( " كا١تتوِف"  سقطت من )د( .(ْ

      . ّٕٓصبانة تتمة اإلينظر: ( (ٓ

 . َّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّّ/ٓ, اَّموع  ُّٖ/ّ, البياف  ُِٔ/ُ( ينظر: ا١تهذب (ٔ

( , كالنسائي يف السنن الصغرل , كتاب الزكاة , باب عقوبة مانع ُٕٓٓ) َُُ/ِة السائمة ( أخرجو أبو داكد يف سننو , كتاب الزكاة , باب يف زكا(ٕ

( , كلهم من حديث ُّز بن حكيم عن أبيو عن جده , كحسن اسناده األلبآف يف ََُِْ) ُِْ/ّّ( , كأخرجو أٛتد يف مسنده  ِْْْ) ُٓ/ٓالزكاة  

 . ِٔٗ/ٓصةيح أيب داكد 

 ضعفو " .( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ف(ٖ

 عن الشافعي أف ىذا اٟتديث ضعيف عند أىل اٟتديث . َُٕٗ/ِ( نقل النوكم يف خبلصة األحكاـ (ٗ

 ( يف األصل " لنفسو ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . ُِٕ( سورة البقرة آية (ُُ

 /أ( من )ج( .ِِٖ( هناية )(ُِ

ابن أيب شيبة  أخرجو( , ك ُّٖٕ) ُّٗ/ْلسنن الكربل , باب االختيار يف دفعها إُف الواِف البيهقي يف ا أخرجو( َف أجده ُّذا اللفظ مرفوعان , كقد (ُّ

اسناده صةيح أك  ُْٔ/َّٔموع ( من حديث ابن عمر موقوفان . كقاؿ النوكم يف اََُُٗ) ّْٖ/ِيف مصنفو , باب من قاؿ : تدفع الزكاة إُف السلطاف 

 .حسن
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, كزكاة الفطر (ّ)[كازرٍّ كال]جارة التٍّ  (ِ)كعرضي  (ُ)قدافالن   األمواؿ الباطنة كىيلك يف ذ ءن كسوا
كجب  كإال  اىرة اإلماـ الظ   إف َف يطلبىذا  ؛(ْ)عدفكا١ت رعم كا١تعش  الن   اىرة كىيكالظ  

لو فيها بل نظر ال إذ ؛ ٓتبلؼ زكاة الباطنة, للطاعة (ٓ)[ذالن ب؛ ان ر جائ كإف كاف]تسليمها إليو 
 يؤدم ٨تو كفارة لزمو ال (ٔ)كأيؤديها  و الن  أمن رجل  مى لً ف عى إف لئلٚتاع,ُّا منو  أحقا١تالك 

امتنعوا من تسليم  إف (ٕ)[هملكيقات], إزالة للمنكر؛ فرؽ ال إِف   أكيقوؿ لو ادفع بنفسك  أف
 .(ٖ)متناعهم من بذؿ الطاعةإل؛ بأنفسناسلمها للمستةقُت نف قالوا إك , الظاىرة إليو

 إُف أك ككيلو من تسليم ا١تالك بنفسو ى(ولَ )أَ اة الزك   يف (دالً عَ ) حاؿ كونو (يوِ لَ )إِ ٫تا ؤ أدا (وَ )
 ةً ءالربا (ٗ)نً لتيقي ك  كاقدر على االستيعاباإلماـ اعرؼ ُّم  /ب[ُٔٓ] ف  أل؛ ا١تستةقُت

                                                           
 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " النقد" .(ُ

 يف )د( " كعركض " . ((ِ

 ( يف األصل " كالزكاة ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 . ُٔٔ/ٔ, اَّموع  ُّٗ – ّٖٗ/ّ, البياف  ْٕٓ – ّٕٓ/ْالوسيط  :( ينظر(ْ

 ( يف األصل " فإف كاف ا١تالك جائزان باذالن ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ب( " ك "  .(ٔ

 ل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من  األص(ٕ

 .ُّٔ/ّ, هناية احملتاج  ُٖٓ – ُْٖ/ِ, الغرر البهية  َِٔ/ِ( ينظر: ركضة الطالبُت (ٖ

 ( "كلتيقن" غَت كاضةو يف )ج( .(ٗ
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كلو اجتمع , (ْ)عطيها لغَت ا١تستةقأك ككيلو فقد ي (ّ)[ا١تالك] ٓتبلؼ تفرقة ,(ِ) (ُ)بتسلمو
 .(ٓ)قالو ا١تاكردمي  ,أكُف اإلماـ إُففالدفع  اعياإلماـ كالس  

من  أفضللك ذ أف  كما   سليم إليول من الت  أفض إذا كاف جائران فتفريق ا١تالك بنفسو اأم  
 إُفسليم كالت   ,شك من فعل غَته (ٔ)و على يقُت من فعل نفسو كمنألن   ؛إُف ككيلوسليم الت  

 اإلماـ كلو جائران  إُفاىرة فتسليمها الظ   إال  ": اَّموع" قاؿ يف, (ٕ)إُف اٞتائر أفضل منوالوكيل 
 . (ٖ)ا٢ت أك ككيلومن تفريق ا١تالك  أفضل

من  سى يً أ (َُ)/فإف ,اعييرجو ٣تيء الس  داـ  ما تأخَتىافللمالك  اإلماـ (ٗ)َف يطلبها إفمث 
 من الواجب أكثركلو طلب , ماهتيً  إف ك٭تلف ندبان  كطالبو كجب تصديقو فجاء ,كفرؽ ٣تيئو
يابة بالنٍّ  (ُِ)كاة بالوالية الللز   اإلماـ خذأ أف   القاضي "تعليق" , كيف(ُُ)من الواجب نعَف ٯتي 

                                                           
 ( يف )ج( ك )د( " بتسليمو"  .(ُ

 . ُِٗ/ِاحملتاج , مغٍت  ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ُٖٔ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " مستةق"  .(ْ

 . ُٖٔ/ّاٟتاكم الكبَت ينظر: ( (ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " كيف " .(ٔ

 . ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِِٓ – ُِٓ/ٓ فتح العزيز,  ٖٔ/ّ( ينظر: ْتر ا١تذىب (ٕ

 . ُٔٔ/ٔ( اَّموع (ٖ

 ( يف )ب( " يطلبو " .(ٗ

 /ب( من )ب( .ّٖٕ( هناية )(َُ

 . ّٖٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِٔ/ِ( ينظر: ركضة الطالبُت (ُُ

 ( " ال " سقطت من )ج( .(ُِ
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أك صريح يف ظاىر  ككبلـ غَته, أخذىا على مطالبة ا١تستةقُتيتوقف  و الن  أبدليل 
 .(ُ)خبلفو

 كال ٬تب تعي
ي
كاف   (نإِ )فَ  /أ[ُٕٓ] (ِ)ٮتتلف بو رض الغال ف  أل؛ ةي  النػٍّ  خرج عنو يفُت ا١تاؿ ا١ت

ىذا  يف (ٓ)شاة يا كىحد٫تأقدر زكاة  (ْ)(جَ خرَ أَ ) شاة (ّ)كأربعُت اإلبلمن  كخمسو   لو ماالن 
 (ٖ)]عن[ (ٕ)لو صرح بالًتديد فقاؿ ما كمثلو, كاة كَف يعُتٍّ الز   (ٔ)/ف نولأب( قاً طلَ مُ )ا١تثاؿ 
 أك, اإلبل اإم   ( يوِ الَ مَ  دِ حَ أَ  فُ لَ ت َ  انَ بَ )ف َ الغائب  أكاٟتاضر  عن أك, (ٗ)ياهالشٍّ  أك اإلبل
  (عَ قَ وَ )ب أك الغائ, اٟتاضر عن (َُ)أك, ياهالشٍّ 

ي
ف َف ينب تلفو أجزأه إف (رِ اآلخَ  نِ عَ )خرج ا١ت

ا١تاؿ  (ُٓ)]عُت[ دد يفالًت   (ُْ)ركال يض, اآلخرعن  اإلخراج (ُّ) (ُِ)كعليو (ُُ)عن كاحد منها
   ن(إِ  الَ )

ي
  مأ (وُ نَ ي   عَ )قد  خرجكاف ا١ت

ي
ابق كأف جعل يف ا١تثاؿ الس  ( فِ الِ لت  لِ )خرج القدر ا١ت

                                                           
 . ّٖٓ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُ

 ( يف )د( " فيو " , كىي ساقطة من )ج( .(ِ

 ( يف )ب( " كٜتسُت " .(ّ

 ب( ك )ج( ك )د( " كأخرج " .( يف )(ْ

 ( يف )ب( " كشاة" .(ٓ

 /أ( من )د( .ُِِ( هناية )(ٔ

 ( يف )د( " يقاؿ " .(ٕ

 ( يف األصل " من" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف )ب( " كالشياه " كيف )ج( " أك الشاة " .(ٗ

 ( يف )ب( " ك "  .(َُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " منهما " .(ُُ

 ب( " فعليو " .( يف )(ُِ

 ( يف األصل زيادة " يف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 ( يف )ب( " تغَت " .(ُْ

 ( يف األصل ك )ب( ك )ج( " غَت"  كا١تثبت من )د( .(ُٓ
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 أف   (طَ رَ شَ  نإِ  ال  )إِ نها كال نواىا َف يعيٍّ  (ُ)ذإ؛ اةقع عن الش  اإلبل فباف تلفها فبل يعن  اةالش  
 
ي
ت بقي   إف اإلبلف قاؿ ىذا عن كأ بذلك (مَ زَ جَ وَ ) اآلخريقع عن  باف تالفان  (ِ)إذا خرج عنوا١ت

عن  أجزأتو فعن اٟتاضر فباف تالفان  ف باف تالفان إب فأك ىذا عن الغائ ,ياهالشٍّ  (ّ)فعن كإال  
بلة ة الص  ي  نػٍّ  ا َف ٬تزئوكإ٪ت  , زكاة مالو ا١تاؿ بعد اٞتـز بكونو (ْ)دد يف عُتيضر الًت   كال, خراآل

العبادات  يف /ب[ُٖٓ] عتبار التعيُتإل ؛فائتفعن ال كإال  دخل  إفعن فرض الوقت 
 .كالتقييد باٞتـز من زيادتو, (ٓ)وز فيها النيابةأضيق ك٢تذا ال ٕتفيها  األمر إذ ؛البدنية

 د تلف ا١تعُت عن الباقيعن يف جعلو (ٕ)[رددت]ف أبأك شرطو كَف ٬تـز , لكذ (ٔ)بشرط (ال  إِ )وَ 
صدقة  أك ياهالشٍّ فعن  كإال  بقيت  إف اإلبلعن  اةكأف جعل يف ا١تثاؿ ا١تذكور الش  , أك غَته

ع من كقوعو كلًتدد ا١تان, األكُفيف  (ٖ)ن كقوعو عنونع مُت ا١تايللتع؛ اآلخرال عن  (فالً نَ  عَ قَ وَ )
فعن اٟتاضر  ف كاف تالفان فإ (ٗ)]الغائب[ قاؿ ىذه زكاة ماِف لو ما لكذكمثل  ,الثانيةعنو يف 

كما ال ٬توز عن الغائب ىذه زكاة ماِف , ٬تز  عن اٟتاضرَف  باف تالفان فإذا , أك صدقة
 ماِف فإف قاؿ ىذه زكاة , َف ٬تـز بقصد الفرض (َُ)/ون  أل؛ أك صدقة كاف باقيان   إفب الغائ

                                                           
 ( يف )ج( " إذا " .(ُ

 ( يف )د( " إف" .(ِ

 ( يف )ب( "عن" .(ّ

 ( " عُت " سقطت من )د( .(ْ

 . ُٖٔ/ِينظر: الغرر البهية ( (ٓ

 ( يف )ب( " يشرط " كيف )ج( ك )د( " يشًتط" .(ٔ

 ( يف األصل ك )ج( ك )د( " ردد ", كا١تثبت من )ب( .(ٕ

 ( يف )ج( " ا١تانع عنو من كقوعو " .(ٖ

 ( سقطت من األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 /ب( من )ج( .ِِٖ( هناية )(َُ
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فصدقة  كإال  زكاتو  ىذه (ّ)[ػػ]ف ب باقيان كاف الغائ إف (ِ)كأ, فصدقة كاف تالفان   (ُ)/فإب فالغائ
خراج زكاة الغائب لو اقتصر إىذه صفة  ف  أل ؛كقع زكاة باقيان  , أككقع صدقة فباف تالفان 

 الَ )وَ غَته بقولو لك ك أفاد ذكما   رطوش إذا إال  ٬توز لو االسًتداد  ال باف تالفان حىت لو , عليها
 (طَ رَ )شَ /أ[ ُٗٓ] كاف  (نإِ  ال  إِ ) باف تالفان  نو عن ا١تاؿ الذما١تالك ما أخرجو كعي   (د  رِ ستَ يَ 

 .حينئذو اسًتددتو فيسًتده  تالفان  (ْ)ف بافإف االسًتداد كأف قاؿ ىذا عن ماِف الفبلٓف

, لكإف كاف كذ أجزاه عنو يان اقكاف ب  إفب و لو قاؿ ىذه زكاة ماِف الغائن  أتقرر  (ٓ)الم ٦ت  كعي 
 ءبقا مث   األصل (ٕ)فأب؛ (ٔ)ءو ال ٬تزمن  إإف كاف مات فباف موتو ف ثيكفارؽ قولو ىذه زكاة مورٍّ 

, سبلمة ا١تاؿ فاعتضد بو الًتدد األصل كىنا ,اإلرث فبل عاضد للًتدد فيوا١تورث كعدـ 
, اف إف كاف منو فيصحشهر رمض (ٖ)عن أصـو غدان شهر رمضاف  آخريقوؿ يف  أف َتهكنظ

عجيل يف الت   يأيت كقياس ما, (ٗ)َف يصحإف كاف من شهر رمضاف  كلو قاؿ يف أكلو أصـو غدان 
عجيل فسومح لو ٤تسن بالت   مث   وبأن  فرؽ يي  أف ال  إاٟتاؿ ىنا كشرط االسًتداد خذ باآلعلم  إف
  (َُ)ئب كحاضرألة ٔتالُت غاا١تس كاألصةاب "اٟتاكم", كصور َف يسامح بو ىنا ٔتا

                                                           
 /أ( من )ب( .ّٕٗ( هناية )(ُ

 ( يف )ب(" ك ".(ِ

 ( سقطت من األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ب( " كاف "  .(ْ

 ( يف )ج( ك )د( " ٔتا " .(ٓ

 ( يف )ج( ك )د( )٬تزيو( .(ٔ

 ( يف )ج( )ألف( .(ٕ

 ( يف )ب( )من( .(ٖ

 . ُٖٔ – ُٖٓ/ِ, الغرر البهية  ُّٖ – ُِٖ/ٔ, اَّموع  ِٓٓ – ِّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر" (ٗ

 . َِِالصغَت ص (  اٟتاكم (َُ
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 إُفف يدفع كاة كأزنا نقل الز  إف جو   بلده أك٣تلس ا١تالك  (ُ)ب عنكا١تراد بالغائب ىنا الغائ 
 أك, ب عن البلد كحاضر فيهاماالف غائ (ِ)كلو عن ا١تمتنع اكمأك يكوف ىو الن  , اإلماـ

 ران ر بل سائمستق (ْ)كاف غَت  (ّ)أك, قرب بلد إليوأفيو كبلد ا١تالك تستةق  يكوف ببلد ال
ببلد  مستقران  كاف  أك, عنو (ٔ)كاةالز   (ٓ)خرجأسبلمتو فتربع ف كال يعرؼ ٤تلو ال /ب[َُٔ]

ف موضع إف, الببلد إليو (ٖ)/قربأالبلد ك سفينة  كىو بربية أك آخرمالكو ماؿ  (ٕ)كمع مثبلن 
 .(َُ)"اَّموع"قالو يف , ا١تالُت كاحد (ٗ)تفريق

دكهنا يو  ال مأهن  ن علم منهم ٦ت   (ُِ)كواتالز   ألخذ (ُُ)ياعأف يبعث الس   اإلماـك٬تب على 
ْتيث يصلوف إُف أرباُّا  (ُْ)رإدراؾ ا١تعش  ف يبعثهم عند أ, كيندب (ُّ)باعتٍّ بلً لً ؛ بأنفسهم

                                                           
 ( يف )ب( )من( .(ُ

 ( يف )ج( )كيكوف لو( .(ِ

 ( يف )ب( )ك( .(ّ

 ( يف )ب( )غَته( .(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )كأخرج( .(ٓ

 ( يف )ج( )للزكاة( .(ٔ

 ( يف )ب( )كقع( .(ٕ

 /ب( من )د(  ُِِ( هناية )(ٖ

 ( يف )ب( )التفريق( .(ٗ

 . ُّٖ/ٔ( اَّموع (َُ

 )د( )السعادة( .( يف )ب( ك )ج( ك(ُُ

 . َّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّّ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٗ/ّ, البياف  ِٓ/ّ( ينظر: التهذيب (ُِ

( , كعند ِٕٗٓ) ُٗٓ/ّ, كٟتديث أيب ٛتيد الساعدم عند البخارم َُّ(  لقولو تعاُف ) خذ من أموا٢تم صدقة تطهرىم كتزكيهم ُّا ( التوبة آية (ُّ

 وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم استعمل رجبلن على الصرفة ..." .( " أف رسُِّٖ) ُْْٔ/ّمسلم 

 ( يف )د( )العشر( .(ُْ
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ف َف إك  (ُ)[نقيتهات]يف اٟتبوب كصو٢تم عند  اَف يعتربك  اككأهنم إ٪ت  , كاٟتصاد كقت اٞتذاذ
قبلها  (ْ)عاةكصوؿ السي  عتربأنقية فا١تبلؾ يف الت (ّ)الغالب توآف ف  أل؛ حينئذو  (ِ)يكن األداء إال  

حُت جفافها لكنها  إال  فيها  (ٔ)ء/ٯتكن األدا ف كاف الإمار ك كالثٍّ , عليها (ٓ)[وىمضر ةلي]
 ياعِ لس  لِ  بَ دِ نُ ) وَ  حينئذو  فناسب اعتبار الوصوؿ (ٕ)إدراكهاحُت  رص غالبان إُف خٖتتاج 

 ألخذ يأتيهم فيو (ٖ)وؿمن اٟت اس شهران  للن  ف يعُتٍّ أب كواتز  من ال (ي  ولِ حَ لِ  هرٍ شَ  مُ عالَ إِ 
ىذا )): اهلل عنو ي١تا صح من قوؿ عثماف رض؛ شتاءن أك كاف   صيفان  ى(ولَ أَ  مُ ر  حَ المُ وَ ) زكواهتم

 ليةضر يف أف ٮترج قبلو أيضان لو  (َُ)دبرعية كني نة الش  الس   أكؿ وكألن   .(ٗ)((شهر زكاتكم 
, قابل إُف أمهلوف َف يفعل إف, عجيلو الت  ل بى دً نه  كإال   اىاأد   /أ[ُُٔ] حولو فيو فمن مت  , أكلو

إف   ءُت ّتمع ا١تاشية على ا١تاا١تزكٍّ  يأمرف أك منو, إ إف أك فوض إليو, من يطالبو أك أناب
, (ُِ)ا١تراعي (ُُ)تبعيت أف يلزمو كال, كال يكلفهم ردىا للبلد, أخذ زكاهتا عنده يف كانت ترده

                                                           
 ( يف األصل )تنقيها( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( )إال ( سقطت من )ب( .(ِ

 ( يف )ب( )تواتر( .(ّ

 ( يف )ج( )السعادة( .(ْ

 ( يف األصل )ليخرصوىم( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 /ب( من )ب( .ّٕٗ( هناية )(ٔ

 ( يف )ج( )أدركها( .(ٕ

 ( يف )ب( زيادة )بأف( .(ٖ

(, كأخرجو البيهقي يف السنن الكربل , كتاب الزكاة , باب الدين مع الصدقة ُٕ) ِّٓ/ُ( أخرجو مالك يف ا١توطأ , كتاب الزكاة , باب الزكاة يف الدين (ٗ

 . َِٔ/ّغليل ( . كصةةو األلبآف يف إركاء الَٕٔٔ) ِْٗ/ْ

 ( يف )ب( )كيندب( .(َُ

 ( يف )ج( ك )د( )يتبع( .(ُُ

 . َّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُِ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُِ
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مكُت الت   الواجب عليهم أف   ركشيخذ منو الز  أك  , (ُ)إُف األئمةٛتلها  همكاليلزم: قاؿ ا١تتوِفٍّ 
كلو  , (ْ)( ّ)ينو إليوة يف تعيكا٠تَت , د٫تاحأمعها عند ّت رمف يؤ ءاكمن لو ما, (ِ)سليمدكف الت  

إليها  الرد  (ٔ)ك٬توز تكليفهم, ىلها كأفنيتهمأ (ٓ)[بيوت]خذت زكاهتا عند أي  دهي رً تى  كانت ال
أك ضرة ا١تالك ْت ((َُ)ةٍ يَ اشِ مَ  (ٗ)د  عَ ) (ٖ)اعيلس  دب لني  (وَ ) (ٕ)كغَته ليٍّ امً ةٌ ح بو ا١تٌ كما صر  

 أفكيسن لو , البلد كما مر إُفردىا من ا١ترعى  (ُُ)[يكلفو] ق بقولو كالنائبو إف َف يث
 احدةفيخرجها منو كاحدة ك  (رعىً مَ  ربَ قُ )كوف ت (ُّ)/كةظَتة  (ضيقٍ مَ بِ ) (ُِ)يعدىا

ا ممنه (ُٔ)كل  (ُٓ)[يشَت]ف أك , من جانب كا١تالك من جانب ف يقفأك , عدىا (ُْ)ليسهل
 ف اختلفاإف, ضعو على ظهرىا فهو ابعد من الغلطي أك, ىا بقضيب ك٨توهة عد  كل كاحد  إُف

                                                           
 . ُِْينظر: تتمة اإلبانة ص( (ُ

 . َّٔ/ُأسٌت ا١تطالب  :( ينظر(ِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( )لو( .(ّ

 . َُِ/ِبُت , ركضة الطال ُِ/ِ( ينظر : األـ (ْ

 ( يف األصل )ثبوت( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )ب( )تكليفو( .(ٔ

 . َّٔ/ُأسٌت ا١تطالب  :( ينظر(ٕ

 ( يف )د( )الساعي( .(ٖ

 ( يف )ب( )عدد( .(ٗ

 ( يف )د( )ماشيتو( .(َُ

 ( يف األصل )تكلفو( كيف )ج( )يكلف( , كا١تثبت من )ب( ك )د( .(ُُ

 )بعد ٚتعها( . ( يف )د( زيادة(ُِ

 /أ( من )ج( .ِِٗ( هناية )(ُّ

 ( يف )ج( )لتسهيل( .(ُْ

 ( يف األصل )يسًت( كيف )ج( )تشَت( , كا١تثبت من )ب( ك )د( .(ُٓ

 ( يف )ب( )كاحدو(.(ُٔ
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 أك نائبو١تالك ا يكفي فيو خرب (ٓ), ك(ْالعد أعاد  (ّ)الواجب[ (ِ)]ٔتا ٮتتلف بو العدد (ُ)[يف]
 ,للخرب اآليت؛ للمالك (ءٌ اعَ دُ )ككذا للمستةق  اعيب للس  دً ني  (وَ ), /ب[ُِٔ] (ٔ)قةالث  

,كأستةب ١تا يأيت (ةٍ الَ صَ  الَ )بِ كاف   إذا حصل الغرض (ٕ)قالو ءو عادي  لو يف ا٠تَت كبأم كترغيبان 
فيما  كبارؾ لك أعطيت كجعلو لك طهورااهلل فيما  أجرؾ يقوؿ أف اهلل عنو افعي رضيالش  

 أف , ٨توىا أككفارة   أكنذر  أكصدقة  أك١تن دفع زكاة  األذكارسن كما يف كيي  .(ٖ)أبقيت
١تا يو٫تو كبلـ  خبلفان , بلةالص   (هُ كرَ تُ )وَ  (ٗ)أنت السميع العليمنك إربنا تقبل منا  يقوؿ
لك ذ ف  أل؛ كاة كغَتهالز  دافع  سواءن  -ـ بلبفتح ال -(كٍ لَ مَ وَ  ي  بِ نَ  يرِ ى غَ لَ ا عَ ن  )مِ  (َُ)أصلو

صارت بلة الص   كالف  , (ُِ) (ُُ)/شعائرىمكإظهار ُّم  أىل البدع كقد هنينا عن التشبوشعار 
 يقاؿ عز ال كما, ف صح ا١تعٌتإك  مثبلن  اآلؿبلة على يقاؿ الص   كا١تبلئكة فبل ٥تتصة باألنبياء

 

 
                                                           

 ( يف األصل )ففي( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( )بو( سقطت من )د( .(ِ

 ( ك )د( .( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج(ّ

 ( يف )ب( )العدد( .(ْ

 ( )الواك( سقطت من )ب( .(ٓ

 . ُّٔ – َّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُِ – َُِ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( )أتى بو( .(ٕ

 . ُُِ/ِ, ركضة الطالبُت  ِٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ّٓ/ّ( ينظر: التهذيب (ٖ

 . ِّٕ/ُ( األذكار (ٗ

 . ُِِ( اٟتاكم الصغَت ص (َُ

 /أ( من )ب( .َّٖ( هناية )(ُُ

 ( )الواك( سقطت من )ج( .(ُِ
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 لنب (عاً بَ ت َ  الَ )إِ بو  صار ٥تتصان  ون  أل؛ غَته (ّ)ف صح ا١تعٌت يفإك  (ِ)تعاُف (ُ) [هلل] إال  كجل 
 على آؿ ٤تمدعلى ٤تمد ك  فيقاؿ اللهم صل (اآللِ )كَ على غَت٫تا  تكره (ْ)فبل, كملك

, (ٔ)أمرنا بو يف التشهد كغَتهكقد , منو االسلف َف ٯتنعو  ف  أل ؛كأزكاجو كأتباعو (ٓ)]كأصةابو[
 فبل, (ٖ)ٔفكلقماف كمر   (ٕ)]نبوتو[يف  من اختلف /أ[ُّٔ] كا١تبلئكة األنبياءمن غَت  كيستثٌت

ن حاؿ من يقاؿ ف عيرتفعا ماألهن  ؛ بلة كالسبلـ عليهماالص   إفراد (ٗ)"/األذكار" يكره كما يف
كخرج بقولو من , (ُِ)يرفعهما (ُُ)االعزيز ٦ت   (َُ)كتاب اهلل  ١تا يف القرآف ؛فيو رضي اهلل عنو

اإلنعاـ ما هحقهما فل األهن   ؛كة فبل كراىة فيها مطلقان األنبياء كا١تبلئبلة من الص   " ان  م"زيادتو 
, قـو بصدقتهم أتاه إذاكاف ))  :كسلم و صلى اهلل عليو, كقد صح ان  (ُْ)اعلى غَت٫ت (ُّ)ُّا

 أيب آؿاللهم صل على : فقاؿ  ,بصدقتو  , فأتى أبو أكىفآؿ فبلفاللهم صلى على  :قاؿ

                                                           
 ( يف األصل ك )د( )اهلل( , كا١تثيت من )ب( .(ُ

 ( قولو: )كإف صح ا١تعٌت.....تعاُف( سقطت من )ج( .(ِ

 ( يف )ب( )ك( .(ّ

 ( يف )ب( )كال( .(ْ

 .( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( (ٓ

 .ُّٖ/ِ, مغي احملتاج  ُّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِِ/ِ( ينظر :ركضة الطالبُت (ٔ

 ( يف األصل )ثبوتو( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 . ُّٖ/ِ, مغٍت احملتاج  ُّٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 /أ( من )د( .ِِِ( هناية )(ٗ

 ( )كتاب اهلل( سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( )ٔتا( .( يف )ج(ُُ

 . ِِٖ/ُ( األذكار (ُِ

 ( يف )ب( )ُّما( .(ُّ

 . ُّٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُْ
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, كسلم (ْ)رؽ بُت نبينا كغَته صلى اهلل عليهمف ال (ّ)ون  أ (ِ)]النب[ كأفاد تنكَته .(ُ)أكىف((
 افعي يفح الر  كبو صر  , من زيادتو " ملك كأ" كقولو  ,(ٓ)لو معرفان  أصلوذكر ١تا يو٫تو  خبلفان 

 ".الشرح الصغَت"

٠ترب مسلم ؛ (ٔ)من ا١تؤمنُت (بِ لِ ط  المُ )بنو  (وَ  مٍ اشِ و ىَ نُ م ب َ ىُ )لو صلى اهلل عليو كسلم آ (وَ )
دقة الواجبة الص   (ٖ)[حرم عليو] كالذم .(ٕ)((٤تمد  آلؿالٖتل حملمد كال  ا))إهن   :دقةلص  ايف 

بلة على كما تكره الص   (َُ)] و)[, (ٗ)صلى اهلل عليو كسلم من ذكر دكف غَتىم أقاربومن 
 ؛(ُُ)[تبعان  غَت نب أك ملك إال   (بٍ ائِ ى غَ لَ عَ  مُ الَ )الس  كره ي ا(ذَ )كَ ] تبعان  إال  ملك  أك غَت نب

 /ب[ُْٔ] ا منكىذ, معناىا و تعاُف قرف بُت السبلـ كالصبلة فكاف يفألن  

 

                                                           
 (.ُْٕٗ) ُِٗ/ِ( أخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب صبلة اإلماـ كدعائو لصاحب الصدقة (ُ

 (َُٖٕ) ٕٔٓ/ِكمسلم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب الدعاء ١تن أتى بصدقتو  

 األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( سقطت من(ِ

 ( يف )د( )ألنو( .(ّ

 ( يف )ب( ك )ج( )عليو( . (ْ

 . ُِِ( اٟتاكم الصغَت ص(ٓ

 . ُِٖ/ّ, كفاية النبيو  ِّٔ/ُ, ركضة الطالبُت  َٖٓ/ّ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 ( .َُِٕ) ْٕٓ/ِة ( أخرجو مسلم يف صةيةة , كتاب الزكاة , باب ترؾ استعماؿ آؿ النب على الصدق(ٕ

 ( يف األصل )جـز بو( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ُِٖ/ّ, كفاية النبيو  ّْٗ/ّ, البياف  ُٕٓ/ٕ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٗ

 ( سقطت من األصل ك )د( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .(َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ
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 سنة ابتداءن  (ّ)فإهنا (ِ)ميت أك حي ١تؤمنبالسبلـ  (ُ)]ة[ػبالغائب ا١تخاطب كخرجزيادتو, 
 كما يأيت يف ٤تلو., ككاجبة جوابان 

عن غائب  فإذا بلغ سبلمان  ,(ٓ)بان يقع خطا ما ؿ منزلةز  نػى مي  يف ا١تراسبلت (ْ)ع منو غيبةكما يق
 .ـ السبل ككيفيتو عليو , كجب عليو الرد فوران 

 ٮتتص الًتضي: األخيار, كقوؿ بعضهممن  األنبياءعلى غَت  حمكالًت   كيسن الًتضي
 . (ٔ)" اَّموع " ضعيف كما يف, حم بغَتىمةابة كالًت  ص  بال

 (ٕ)قدينمة كالن  صاب يف السائكشرط انعقاده النٍّ  (وُ ولُ حَ  دَ قَ انعَ ) إف حوِف (لٌ ج  عَ مُ  ءُ ىجزِ يُ وَ )
دكف نصاب  (َُ)/أك عن, (ٗ)سيمهاسي معلوفةف عجل عن إف ,جارةالتٍّ  (ٖ)عركض يف ال

ٟتوؿ الوجوب لعدـ انعقاد ا (ُْ)[سبب]َف يوجد  (ُّ)إذ ؛(ُِ)( ُُ)[زَف ٬تىي ] أك نقد سائمة

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل , (ُ

 . ُٕٖ/ِ, الغرر البهية  ُِٕ/ٔ, اَّموع  َّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 ( يف )ب( )بإهنا( .(ّ

 ( يف )ب( ك )د( )عينو( .(ْ

 . ُّٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٓ

 . ُِٕ/ٔ( اَّموع (ٔ

 ( يف )ج( )كالنقد( .(ٕ

 ( يف )ج( )عرض( .(ٖ

 ( يف )ب( )سننها( .(ٗ

 /ب( من )ب( .َّٖ( هناية )(َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ُْٔ/ٔ, اَّموع  ُّٓ/ٓ فتح العزيز,  ْْٔ/ِ, الوسيط  ُْٕ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ُِ

 ( يف )ب( )أك( .(ُّ

 ( يف األصل )نسبت( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ
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انعقد اٟتوؿ  إذآتبلؼ ما  ,(ْ) [لالقت]البيع كالدية قبل  (ّ)]قبل[من الث   (ِ)[أداء](ُ)فأشبو
رضي  عجيل للعباسالت   ))ارخص يف :و صلى اهلل عليو كسلمن  أ١تا صح ؛ (ٓ)صاب[]ككجد النٍّ 

ةابة ٚتع من الص   (ٗ)/كقوؿ, (ٖ)ةيةُتالص   كعضده كركد معناه يف. (ٕ)(( (ٔ)اهلل عنو
 (ُُ)إذا تعلق بسببُت جاز تقدٯتو ِفاٟتق ا١تا ف  , كألف كاف مرسبلن إة ك فكاف حج   (َُ)ٔتقتضاه

عجيل ٬توز لو الت   بلف الوِفٍّ  /أ[ُٓٔ] كاستثٌت, (ُِ)ارة على اٟتنثكتقدٔف الكف   حد٫تاأعلى 
 .إف عجل من مالو جاز على األكجو نعم  ,الفطرة كغَتىا ءن سوا يوعن مولٍّ 

                                                           
 ( يف )ب( )فاسد( .(ُ

 ل ك )ب( )إذا( , كا١تثبت من )ج( ك )د( .( يف األص(ِ

 ( يف األصل )قبيل( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف األصل )القبل( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( سقطت من األصل ك )ج( ك )د( , كا١تثبت من )ب( .(ٓ

 ( )رضي اهلل عنو ( سقطت من )ج( ك )د( .(ٔ

(, كابن ماجو يف سننو , كتاب الزكاة , باب تعجيل الزكاة قبل ٤تلها ُِّٔ) ُُٓ/ِو , كتاب الزكاة , باب يف تعجيل الزكاة أبو داكد يف سنن أخرجو( (ٕ

:  ِّٕ/ٓ(, قاؿ األلبآف يف صةيح أيب داكد ٖٕٔ) ٔٓ/ِ(, كالًتمذم يف اٞتامع الكبَت , كتاب الزكاة , باب ما جاء يف تعجيل الزكاة ُٕٓٗ) ِٕٓ/ُ

 كصةةو ابن اٞتاركد  كاٟتاكم  كالذىب .  حديث حسن ,

(, ك مسلم يف صةيةو , كتاب ُْٖٔ) ُِِ/ِ( أخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب قولو تعاُف ) كيف الرقاب كالغارمُت كيف سبيل اهلل ( (ٖ

 ( .ّٖٗ) ٕٔٔ/ِ –الزكاة , باب تقدٔف الزكاة كمنعها 

 /ب( من )ج( .ِِٗ( هناية )(ٗ

 ( .ٓٓ) ِٖٓ/ُهم ابن عمر رضي اهلل عنو  يف زكاة الفطر , أخرجو مالك يف ا١توطأ , كتاب الزكاة , باب كقت ارساؿ زكاة الفطر ( من(َُ

 . َٖٓ/ٓ( , كصةح ىذا األثر ابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت ّٕٗٔ) ُٖٖ/ْكالبيهقي يف السنن الكربل , باب تعجيل الصدقة , 

 ( يف )ب( )تقدمو( .(ُُ

 . ُّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٖٕ/ّ, البياف  ُْٕ/ّ: هناية ا١تطلب ( ينظر(ُِ
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 ونَ دُ )ىو  (ةٍ ارَ جَ تِ ) ماؿ (يفِ )كاف   (ولَ وَ )عجيل فيها الت   (ُ)ءجارة فيجزلعركض التٍّ  اأم  
قيمتو عند  شرين كبلغتعل زكاة كأف اشًتاه بعشرة دنانَت مث عج   عجيلعند الت   (ابٍ صَ نِ 

عقد حولو قبل ٘تاـ ين ال إذ؛ , ٓتبلؼ غَته(ِ)عجيلنعقاد حولو عند الت  إل ؛اٟتوؿ عشرين
 .صاب كما مرالنٍّ 

من زيادتو,  (ّ) "لو" ػبإُف ىذا  إلشارة, كاكيرد ٔتا تقرر من الفرؽ, ء فيو كغَته٬تزل كقيل ال
يف غَت  (ٓ)[صابالنٍّ ] عجيل قبل ٘تاـجواز الت   إليهامو؛ (ْ)ٕتارةكعدؿ عن قوؿ أصلو كماؿ 

, األكؿعن  أجزاه أكثر أكل لعامُت فعج   و لو ملك نصابان ن  ألم من كبلمو كعي , جارةماؿ التٍّ 
ء عن ٜتسُت ماَّز  ف  أل ؛٬تز َف كإال  كل عاـ ز حصة  إذا مي  ٔتا  (ٔ)بكيسنوم كالسي كقيده اإل

خرج من عليو ألو  "البةر"بقوؿ  كأيد ,(ٕ)شائعة كال مبهمة نة الىو شاة معي   اإ٪ت   مثبلن  شاة
 .(ٖ)طوع كقع الكل تطوعان كاة كالت  كنول ُّا الز   ٜتسة دراىم عشرة

, كٛتلوا تسلفو  األكثرينعند  األصحعجيل عنو على الت   ءفبل ٬تزل األكؿعدل العاـ  ما ام  أ
صدقة عامُت على  (َُ)من العباس رضي اهلل عنو /ب[ُٔٔ] (ٗ)م/صلى اهلل عليو كسل

                                                           
 ( يف )د( )فيجوز( .(ُ

 . ُّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِِ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 ( )بلو( سقطت من )ب( .(ّ

 . ُِِ( اٟتاكم الصغَت ص (ْ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( .(ٓ

 )ب( ك )ج( ك )د( )كالسبكي( .( يف (ٔ

 . ُّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٖٔٓ – ٖٓٓ/ّ( ينظر: ا١تهمات (ٕ

 . ْٖ/ّ( ْتر ا١تذىب (ٖ

 /ب( يف )د( .ِِِ( هناية )(ٗ

 سقطت من)ب( ك)ج( ك)د( . "رضي اهلل عنو"( (َُ
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و َف ن  أسنوم كغَته يف رده ك أطاؿ اإللكن , (ُ)يخافكذا قاؿ الشٍّ , تسلفها يف عامُت
فهو  إال  ك  على تسليم صةتو ديث  ٔتا ذكر بناءن اٟت (ّ)كجواُّما عن ,(ِ)البغوم إال   يصةةو
 .ضعيف 

أكؿ لت جٍّ ف عي إك  ءمٕتز  افإهن   (انَ ضَ مَ ي رَ فِ )لت جٍّ عي   (ةٍ طرَ فِ كَ )عجيل فيما ذكر كجواز الت  
كقد كجد , رمضاف كالفطر منو ٕتب بسببُتىي  (ْ)إذ, األكؿنعقاد السبب إل؛ ومن ليلة

٬توز  ككما ال, (ٓ)كزكاة ا١تاؿ  دكف تقدٯتها عليهما معان  خراآلحد٫تا فجاز تقدٯتها على أ
كمن  ,(ٖ)ع/كمرض ـر كحاملكفدية ى, كٚتاع (ٕ)ظهارك ل تكق٨تو ٯتُت  (ٔ)[قبل] تقدٔف كفارة

, ةرقبل يـو الن   , كأضةيةقبل رمضاف برؤهكمريض ال يرجى عليو, ـو اشتدت مشقة الص  
 . (َُ) (ٗ)كمنذكر قبل كجود شرطة

 ذاؾ حوِف كىذا ف  أل ؛قبلو اليس من جنس م مدخو٢تا كما بعده أف   (ُُ)[اؼالكب]كأفاد 

 

                                                           
 . ُِِ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٓ/ٓ فتح العزيز( (ُ

 . ٕٖٓ/ّا١تهمات ينظر: ( (ِ

 . "لىع"( يف )ب( (ّ

 . "ك"( يف )ب( (ْ

 . ِّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّّٓ/ٓ فتح العزيز,  ُٕٓ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . ِّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖ/ُُ, ركضة الطالبُت  ٖٖٓ – ٕٖٓ/َُ( ينظر: البياف (ٕ

 / أ( من )ب( .ُّٖ( هناية )(ٖ

 . ِّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٔ/ٔ, اَّموع  ّٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( يف  )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " كاف الشفاء كما قااله ىنا كإف خالفاه يف االٯتاف " .(َُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "بالكبلـ"( يف األصل (ُُ
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 .(ّ)عك مار كالزر لة الث  أمس يقبلو كىال (ِ) [وبكجو ]بعد  (ُ)تعجيلو منو ما أف  مع  ,حوِفغَت 
إف ظن  (ْ)الزرع يف(وَ  ىوٍ زَ  عدَ )بَ إف ظن حصوؿ نصاب منها مار عجيل يف الثٍّ الت   ءم٬تز  (وَ )
 ال اإلخراج أف   إال  , الوجوب قد ثبت ف  أل ؛للةب /أ[ُٕٔ] (ادٍ دَ اشتِ )بعد  أيضان لك فيها ذ

ٯتكن  يظهر ما و َفألن  ؛ عجيل٬توز الت   لك فبلا قبل ذ, أم  التنقيةك  بعد اٞتفاؼ إال  ٬تب 
 ف  , كألمر كانعقاد اٟتبكاة قبل خركج الث  خرج الز  أفصار كما لو  ظنان  كال معرفة مقداره ٖتقيقان 

 افعي, كاعًتض الر  (ٓ)كاٟتبوب فيمتنع التقدٔف عليومار ثٍّ ال إدراؾو كجوُّا بسبب كاحد كى
 إفلك , كبعد ذاٞتملة تهلف جي إك  (ٔ)عرؼ حصوؿ قدر نصاب إذاالكبلـ فيما  ف  كُف بأاأل

 إ, ك يادةى الزٍّ زك   ظنو جاكز ما
ي
كىو قوم فاألحسن العلة , (ٕ)خرج تطوعان ف نقص فبعض ا١ت

 .الثانية 

ف ملك ٜتسة كأ  ,الثآف كلو بنتاج (ٖ)صاب٘تاـ النٍّ لتوقع  لنصابُتفعجل  كلو ملك نصابان 
من تقدٔف زكاة  ١تا فيو ؛عن الثآف ءه ٕتز َفبالتوالد عشرا  (َُ)فبلغت (ٗ)اتُتابعرة فجعل ش

 .ئتُت ام إال  ٯتلك  ئة درىم كىو الامأربعخرج زكاة ألو  مافأشبو  ,صابالعُت على النٍّ 

                                                           
 . "يعجلو"( يف )د( (ُ

 ( ك)د( ., كا١تثبت يف )ب( ك )ج "كجوده"( يف األصل (ِ

 . "كالزرع"( يف )ب( (ّ

 . "كالزركع"( يف )د( (ْ

 . ِّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِّ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٓ

 . "النصاب"( يف )د( (ٔ

 . ّْٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٕ

 , كا١تثبت يف )ب( ك)ج( ك)د( . "النصاب"( يف األصل زيادة (ٖ

 . "بشاتُت"( يف )د( (ٗ

 . "فبلغ"( يف )ب( ك)ج( (َُ
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نتجت ف (ُ)(جُ نتَ ا يُ مَ )وَ ياه السائمة من الشٍّ  (ةٍ ئَ امَ ي )فِ جلتا عي  (انِ اتَ شَ ) ءم٬تز  (الَ )ككذا 
 فقط دكف كُفاأل ءمز ا ٕتكإ٪ت   ,كعشرين كإحدل (ِ)/ةئاكصارت عند اٟتوؿ بالنتاج م

١تا يف  خبلفان , األكثرينعن  "لصغَتاالشرح "ك (ّ)"الركضة"الثانية كما يف  [/بُٖٔ]
 .(ٓ)من اجزائهااِف زى للغى  تبعان  (ْ)"اٟتاكم"

و عجل ألن   ؛اؿخاألمهات َف يقع عن السٍّ كماتت  أربعُتفولدت  أربعُتل شاة عن ج  كلو ع
ٖتقق  (نمِ )كزكاة الفطر  ل يف اٟتوِفإلجزاء ا١تعج   (د  بُ  الَ وَ ) (ٔ)عنها وئكاة عن غَتىا فبل ٬تز الز  

ف أ, ب(ٕ)ةكدخوؿ شواؿ يف الفطر الذم ىو اٟتوؿ يف اٟتوِف  (وِ وبِ جُ وُ  قتَ وَ  اءِ جزَ اإلِ  وطِ رُ )شُ 
ف ,  فإ١تعجل عنو ْتالوكا١تاؿ ا, قاؽصفة االستةكالقابض ب, بصفة الوجوب (ٖ)يكوف الدافع
ستغٌت , أك اكاةز نقل الز  و  ٬تغاب كَف , أك (ٗ)/د القابضأك ارت ,أك القابض قبلومات ا١تالك 

, أك ابصنقص النٍّ  أك ,األكُفبعد  أخذىا أك معجلةكاجبة  أخرلل كزكاة غَت ا١تعج  ٔتاؿ 
 يضر غٌت , كالعند الوجوب األىليةعن  ٠تركجو؛ ٬تزئو َفماؿ ٕتارة  (َُ)كليسزاؿ عن ملكو 

                                                           
 سقطت من )ب( . "ا٢تاء"( (ُ

 /أ( من )ج( .َِّ( هناية )(ِ

 . ُِّ/ِ( ركضة الطالبُت (ّ

 . ُِِ( اٟتاكم الصغَت ص (ْ

  ْْٕ/ِالوسيط ينظر: ( (ٓ

 . ٔٓ/ّ( ينظر: التهذيب (ٔ

 . "الفطر")ج( ( يف (ٕ

 . "ا١تدافع"( يف )ب( (ٖ

 /ب( من )ب( .ُّٖ( هناية )(ٗ

 . "لو")ب( زيادة  ( يف(َُ
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كاة لو بصرؼ الز   (ْ)إذ القصد ؛(ّ)[فيو] (ِ)تاجر (ُ)فكأمعو   القابض بذلك ا١تعجل كال بغَته
 ككذا لو َف يعلم, (ٔ)يف الطرفُت لؤلىلية ؛زاؿ قبل اٟتوؿ عركض مانع فيو كال ,(ٓ)غناه

حيث َف يعلم , كىو ظاىر (ٖ)كغَته (ٕ)اطيي ح بو اٟتن  ر  كما صياتو  ح أك  /أ[ُٗٔ] استةقاقو
الغيبة كهو يف يف ك الش   ف  أ, كظاىر كاةقلنا ّتواز نقل الز   إف إال  َف ٬تز  كإال   (ٗ)[غيبتو]

َت يف دفع ٗت (ُّ)[ونيتغ]ككل منها  معان  (ُِ)لتُتمعج   خذأو لو ن  أيظهر  (ُُ)[ك], (َُ)/ا١توت
اقتضاه  ىو ما (ُْ)[األكُف]من اسًتداد  مرتبان  أخذ٫تا إذا مر فيما ما كما اقتضاه, ءشا أيهما

                                                           
 . "كماؿ"( يف )ج( (ُ

 . "كأف تاجر فيو" بدؿ "فأخرجو"( يف )ب( (ِ

 ( سقطت من األصل , كمن )ب( , كا١تثبت يف )ج( ك)د( .(ّ

 . "يف"( يف )ج( زيادة (ْ

 . "غنا"( يف )د( (ٓ

 . َُٗ – ُٖٗ/ِ, الغرر البهية  ُٓٓ – ُْٓ/ٔ, اَّموع  ّٓٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 : اٟتسُت بن ٤تمد بن اٟتسن , أبو عبداهلل اٟتناطي الطربم , من أئمة طربستاف , كمن أصةاب الوجوه, قدـ بغداد يف أياـ الشيخ أيب حامداٟتن اطي( (ٕ

بعد األربعمائة  االسفراييٍت, درس على ابن القاضي , كأخذ عن أيب اسةاؽ , كركل عنو أبو الطيب الطربم , كأبو منصور الركيآف , قاؿ السيبكي تويف

,  ّٕٔ/ْ, طبقات الشافعية الكربل  ِْٓ/ِبقليل, كلو كتاب كقف عليو الر افعي قاؿ االسنوم كىو مطوؿ كلو الفتاكل .ينظر : هتذيب األٝتاء كاللغات 

 . ُٕٗ/ُطبقات الشافعية البن قاضي شهبو 

 . ِّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٔ/ّالنجم الوىاج يف شرح ا١تنهاج ينظر: ( (ٖ

 , كا١تثبت يف )ب( ك )ج( ك )د( . "عينو"( يف األصل (ٗ

 /أ( من )د( .ِِّ( هناية )(َُ

 ( سقطت يف األصل , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( .(ُُ

 . "بعجلتُت"( يف )ب( (ُِ

 , كا١تثبت من)ج( . "تغينو"( , كيف )د "بعينو"( يف األصل ك )ب( (ُّ

 )د( ., كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك "األكؿ"( يف األصل (ُْ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

212 

: هكغَت  يي جً ينً دى نكيؤيده قوؿ البى . (ِ)أكُف باالسًتجاعالثانية : بكيي كقاؿ السي  ,(ُ)يي قً ارً كبلـ الفى 
 (ْ)لفساد ؛قطعان  َف ٬تزئو ند الوجوبع فقَتان عند األخذ  (ّ)ان غنيلة ليو ا١تعج  إلو كاف ا١تدفوع 

 ., كعكسو بعكسو كُف ىي ا١تسًتدةلة فاألت الثانية غَت معج  كلو كان, (ٓ)القبض

ف َف إكاة ك ر يف سقوط الز  تؤثٍّ  فبل ا ردتو, كأم  يف ا١تالك (ٔ)كض ا١تذكورر حكم الع أتىيت كال
 ال (ٗ)إذ؛ عجلو عن كارثو ايقع م (ٖ)مات ال إذاكفيما , بعد اٟتوؿ إال   (ٕ)[عنها]يرجع 

وؿ و لو حاؿ اٟتن  أكافهم كبلمو , (ُُ)صابعلى حولو فهو تعجيل قبل ملك النٍّ  (َُ)[يبٍت]
 ءن بنا؛ عدـ اإلجزاء (ُْ)كمستةقوىا ٥تتلفوف يهاعجل فاليت  (ُّ)غَت البلد (ُِ)على ا١تاؿ يف

                                                           
ان,  اشتغل : اٟتسن بن إبراىيم بن علي بن برىوف , أبو علي,  الفقيو الشافعي , كلد سنة ثبلث كثبلثُت كأربعمائة,  كاف كرعان زاىدان كقوران مهيب( الفارقي(ُ

ن الصباغ  , كبدع يف ا١تذىب , توِف القضاء ٔتيافارقُت على أيب عبداهلل الكازركٓف , مث انتقل إُف بغداد كاشتغل على الشيخ أيب اسةاؽ الشَتازم , كعلى اب

,  ِٖٓ/ُُ, الوايف بالوفيات  ٕٕ/ِ. ينظر : كفيات األعياف ق(ِٖٓ)ٔتدينة كاسط , لو كتاب الفوائد على ا١تهذب, تويف سنة ٙتاف كعشرين كٜتسمائة

 . ٕٓ/ٕطبقات الشافعية الكربل 

 . ُْْ/ّتاج , هناية احمل ِِٔ/ّ( ينظر: النجم الوىاج يف شرح الوىاج (ِ

 , كا١تثبت من )د( . "عينان "( يف األصل ك)ب( ك)ج( (ّ

 . "بفساد"( يف )د( (ْ

 . ُْْ/ّ,  هناية احملتاج  ُّْ/ِ( ينظر: مغٍت احملتاج (ٓ

 . "ا١تذكورة"( يف )ب( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك)د( . "فيها")ج( , كيف  "عليها"( يف األصل (ٕ

 . "َف"( يف )ب( (ٖ

 . "ك"( ( يف )ب( ك)ج(ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( . "شيء"(يف األصل (َُ

 . ّّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِْ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُُ

 . "بلد"كيف )ج( ك )د(  "بلده"( يف )ب( زيادة (ُِ

 . "الذم" ( يف )د( زيادة(ُّ

 . "يف"( يف )د( زيادة (ُْ
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 (ِ)الفتاكل يف بعض فيو ما (ُ)[بينتك ], [/بَُٕ]األصح ىو  قل الذمامتناع الن   على
كما يعلم من  ء كقت الوجوبجزاكجدت شركط اإل (ْ)إذاكاة الز   (ّ)ل منا١تعج  : مأ (وَ ىُ وَ )

لنفوذ  (ٕ)بلٔتلك ا١تالك ال حقيقة  (اقٍ بَ )كَ اٍف بتلفو  (ٔ)[ونصاب]إف نقص  (ٓ)ال, قولو اآليت
 إُف ما عندهفيضم  يدهلو كاف يف  ما لو منزلة تنزيبلن  (وِ ابِ صَ ي نِ )فِ  (ٖ)تصرؼ ا١تستةق فيو

, وٟتق ان فبل يكوف مسقط (ٗ)با١تستةق جاز رفقان  اإ٪ت  عجيل ت  إذ ال, قبل اٟتوؿ( فَ لِ ن تَ إِ وَ )
 إذآتبلؼ ما , صابل من النٍّ كاف ا١تعج    إذالك ٤تل ذ أف   "يف نصابو" (ُُ)بقولو (َُ)ُت  بك 

 زف جاإصاب ك ل بو النٍّ يكم ال إذ ؛كالباقي  (ُِ)فليس أثناء اٟتوؿيف  معلوفان  أك لن مشًت 
لو عجل شاة  (ُّ)[أنو] آنفان  إليو لم ُّذا مع قولو اآليت الذم أشرتعي ف ,كاةعن الز   إخراجو

ف َف يكمل إك  ءجزاكجدت شركط اإلإف  (ُْ)/تالفة أجزأت يأربعُت فةاؿ اٟتوؿ كى

                                                           
 )ب( ك)ج( ك)د( . , كا١تثبت من "كيثبت"( يف األصل (ُ

 . ّْ – ِْ/ِالفتاكل الفقهية الكربل ينظر: ( (ِ

 . "عن"( يف)ب( (ّ

 . "فإذا"( يف )د( (ْ

 . " إال  "( يف )د( (ٓ

 , كا١تثبت من )ب( ك)ج( . "بنصابو"كيف )د(  "نصاب"( يف األصل (ٔ

 سقطت من )ب( ك)ج( ك)د( . "بل"( (ٕ

 . "بل"( يف )ب( ك)ج( ك)د( زيادة (ٖ

 . "ا١تستةقُت")ب( ( يف (ٗ

 . "كىي"( يف )ج( (َُ

 . "لو"( يف )د( زيادة (ُُ

 . "كليس"( يف )د( (ُِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت يف )ب( ك)ج( ك)د( .(ُّ

 /أ( من )ب( .ِّٖهناية ) ((ُْ
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 ل كعشرينة كاحدئائة فنتجت ككملت مام (ِ)أك من, ا١تدفوعة تقديران  ءلبقا ؛اٟتوؿ (ُ)عند
قبل  أك أتلفوا١تستةق  فأكلوعن فطرتو  صاعان  أك, األكُفف تلفت إك أخرل شاة  لزمو

عجل شاة عن لو و ن  أك , كقع ا١توقع /أ[ُُٕ] ةالوجوب مث دخل كالشركط ٤تقق (ّ)[كقت]
من  ا١تانع دلوجو ؛ اإلخراجدد ج أكالن  (ْ)ًتدىاسيعجلو كا الفقَت بغَت ما فاستغٌت مثبلن  أربعُت

تصةيح فاندفع , (ٔ)( ٓ)/ان ا كالباقية تقدير أهن  ١تا تقرر  ؛اٟتوؿ يستأنفكَف , ا١تعجلةاجزاء 
 ف  أك , مةـو لكوهنا يف الذٍّ إُف فقد شرط الس   نظران ؛ (ٕ)[أقيس أنو] كالقوؿ, معدـ الض   قيي الفار 

على  دينان  صارت األهن  , ا انقطع اٟتوؿي عوضهلو تلفت بيد الفقَت كاسًتد ا١تزكٍّ ا١تعجلة 
كجدد  قد كجبت زكاتوإذا كقع مثلها يف الن  نعم  ,مةنصاب السائ (ٖ)[بو] يكمل الفقَت فبل

 .يأيت  مانع كما ال إذ؛ اإلخراج

 نصابان  كأخرجها كَف يكمل ما عندهاٟتوؿ  أثناءاشًتل شاة يف  (ٗ)أك و لو عجل معلوفةن  أك 
ككذلك  ,ال تدخل يف نصاب السائمة] ا١تعلوفة ف  أل ؛با١تخرج َف ٬تب شيء إال  اٟتوؿ  خرآ

عجل ابن لبوف  كلو, اٟتوؿ أكؿيف  كاف عنده  التدخل يف نصاب ما (َُ)[ا١تشًتاة اثناء اٟتوؿ
 إخراجها كَف ٬تزكجب  اٟتوؿ خرآ مث استفادىا عن ٜتس كعشرين ليس فيها بنت ٥تاض

                                                           
 مرتُت . "عند"( يف األصل تكرار (ُ

 . "كعن", كيف )ج(  " أك عن" ( ( يف )ب(ِ

 ن )ب( ك)ج( ك )د( .( سقطت من األصل , كا١تثبت م(ّ

 . " كال اسًتدىا" ( يف )ب( (ْ

 /ب( من )ج( .َِّ( هناية )(ٓ

 . ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٔٓ – ُٓٓ/ٔ, اَّموع  ْٔٓ – ْْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د(. " أهنا أفلس" ( يف األصل (ٕ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( .(ٖ

 . "ك"( يف )ب( (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت يف )ب( ك)ج( ك)د( .(َُ
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ٔتا  كأيد, (ِ)كجوب البدؿ قبل (ُ)[إليها]بداؿ ال يصار األ ف  أًل  ؛كما صةةو القاضي, وى
 /ب[ُِٕ]: (ْ)كقيل, (ّ)٬تزمء ىو ال كمىت كجد ىو كىي, قيل كالباا١تعج   أف  تقرر 
 .(ٓ)كيآفري ال كاختاره, ٬تزمء

تلف قبل  أكالقابض  إذا اتلفو فيجزمء, ٮترجو عن كونو كالباقي ل التلف ا١تعج   أف  كتقرر 
 إ٪تا ٬تزمء ا١تتلف يف يدهلكن , أك نائبو (امٍ مَ إِ  دِ ي يَ فِ ) (ٕ)/التلف (ٔ)كاف  (ولَ وَ )٘تاـ اٟتوؿ 

مع  أك كحده  (ق  حِ ستَ مُ  الِ ؤَ سُ بِ )لة زكاة معج   على جهة كونو (ذَ خَ أَ )كاف قد   ن()إِ 
, ٤تصورين اَف يكونو  (ٗ)إفنف الصٍّ  أحادال ٚتيع  فة من كل صنف, كا١تراد بو طائ(ٖ)ا١تالك

أك ٣تنوف  أك (فلٍ طِ  ةِ اجَ حَ ) (َُ)بسبب و()أَ ظاىر  وٚتيعهم كما ىاؿ سؤ فبل بد من  كإال  
 يد ا١تستةق يده حينئذو  ف  أل ؛(ُُ)[اإلماـ] – بصيغة ا١تاضي - (وُ يَ لِ )وَ بقيد زاده بقولو , سفيو

 حىت لو, (ُِ)إليهم  يدفعوَفف إضماهنم ك كاف من   مث  كمن , ك٨تو الطفل ا١تذكور

                                                           
 , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( . "إليو" ( يف األصل(ُ

 . ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖ/ّ( ينظر: ْتر ا١تذىب (ِ

 سقطت من )ج( . "ىو"( (ّ

 . "وى"( يف )ج( زيادة (ْ

 . ُٖ – َٖ/ّْتر ا١تذىب ينظر: ( (ٓ

 . "أف" ( يف )د( (ٔ

 /ب( من )د( .ِِّ( هناية )(ٕ

 . ّّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٗٓ/ٔ, اَّموع  ّٖٓ – ّٕٓ/ٓ فتح العزيز,  ّٖٔ/ّ( ينظر: البياف (ٖ

 . " إذ"( يف )ب( (ٗ

 . "سبب"( يف )ب( (َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د((ُُ

 . ّّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُٔ – ُٗٓ/ٔ, اَّموع  ّٗٓ – ّٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُِ
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 (ِ)/فَتجع ا١تالك, ع زكاةاٟتوؿ َف يق (ُ)٘تاـ دجوب عنو ال أكفات بعض شركط االستةقاؽ 
إف جهل ا١تالك   إال   يف الضماف طريقان  (ْ)اإلماـكليس , اإلخراج ثانيان  عليهم كيلزمو (ّ)[بو]

 إذا اأم   ,دقة أك ٭تسبو من زكاتولو من الص   (ٕ)عليو فيقضيو (ٔ)فَتجع, ا٢تمؤ بس أخذىا (ٓ)كونو
حاجة  حد كالأاؿ بسؤ   /أ[ُّٕ] أكالن  (ٖ)ةقكَف يدفعها للمست خذ بسؤاؿ ا١تالك كحدهأ

أخذ  إذاا مث فيم, يقع ا١توقع كتلف قبل اٟتوؿ فبل ؿ كليوكَف يسأ أك كليو غَته, ٨تو طفل كليو
 (ُِ)كمن,بل على ا١تالك عليوضماف  (ُُ)ال تفريط ببل (َُ)تلف يف يده(ٗ)اؿ ا١تالك كبسؤ 

ببل سؤاؿ  إذا قبضوكفيما , (ُّ)ريقفتلف يف الط   ومستةق عث ما عليو على يد شخص إُفب
َف ف يف مالو كإ اإلماـ٨تو طفل كتلف يف يد ا١تستةق كليس لو ماؿ يضمنو  ةكال حاجأحد 

 تلف يف يد ا١تستةق ال (ُٓ)ىتم: زرعة أيبقوؿ ف, (ُْ)"اَّموع"ك "الركضة"ط كما يف يفرٍّ 

                                                           
 سقطت من )ج( . " ٘تاـ" ( (ُ

 /ب( من )ب( .ِّٖ( هناية )(ِ

 ( سقطت من األصل ك)ب( , كا١تثبت من )ج( ك)د( .(ّ

 . "لئلماـ"( يف )ب( (ْ

 . "كوهنا"( يف )ب( (ٓ

 . "فرجع"( يف )د( (ٔ

 . "فيضمنو"( يف )ب( (ٕ

 . "للمستةقُت" يف )ب(  ((ٖ

 . "لو"( يف )ب( ك)د( (ٗ

 سقطت من )ج( . "كتلف يف يده"( (َُ

 . "فبل"( يف )ج(  (ُُ

 . "١تن"( يف )ب( ك)د( (ُِ

 . ّّٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٗٓ – ُٖٓ/ٔ, اَّموع  ّٕٓ – ّٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُّ

 . ُٗٓ/ٔ, اَّموع  ُِٕ/ِ( ركضة الطالبُت (ُْ

 ."حىت"( يف )ب( (ُٓ
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إذا دفعها للمستةق  (ِ)اأم  , (ُ)[ق]لك ك٨توعدا ذ ٤تلو يف ما. لهاك  األحواؿيف  ضماف عليو
رجع ا١تالك  ا١تالك بصفة الوجوب أجزأت كإال   (ْ)بصفة اإلستةقاؽ ك (ّ)اٟتوؿ كىو فإف مت  

كؿ األ الذم كليو غَته أف   (ٔ)[و] , الطفل الذم كليو ىو (ٓ)كالفرؽ بُت ٨تو, عليو دكف اإلماـ
ثآف لو من يسأؿ كال, كسؤاؿ الرشيدت حاجتو  كانفلو  (ٕ)]فسلي ت  ال[ليس لو من يسأؿ 

و أىل ألن   ؛لة سؤالوفل منزً الط   ٨توؿ حاجة ز  نَف يي  (ٗ)ا٪ت  كإ, لو كاف صبلحو فيو (ٖ)]فسلي ت  ال[
 . (َُ)رشد كنظر

 ءن سوا لتقصَته؛ فيو (طَ ر  ن ف َ إِ  وِ الِ ي مَ )فِ ل اإلماـ أك نائبو ا١تعج   /ب[ُْٕ] (نُ ضمَ يَ )وَ 
 ءن كسوا, القاصر مع قياـ حاجة كلو (ُّ)ال بسؤاؿو أـ , ا١تستةق (ُِ)ـبسؤاؿ ا١تالك أ (ُُ)أخذ

و )أَ إذا كاف بعده للمستةق دكف ا١تالك  (ُٓ)ا يضمنو٪ت  لكن إ, بعده (ُْ)بل اٟتوؿ أـق أخذه
                                                           

 ك)د( .( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب(ك )ج( (ُ

 . "كأما"( يف )ج( ك)د( (ِ

 . "كىي"( يف )د( (ّ

 سقطت من )د( . "الواك"( (ْ

 سقطت من )ب( . "٨تو"( (ٓ

 ,كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( . "أك" ( يف األصل (ٔ

 ,كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( . " السلف "( يف األصل (ٕ

 ,كا١تثبت من )ب( ك)ج( ك)د( . " السلف "( يف األصل (ٖ

 . "كإف")د(  ( يف(ٗ

 . ّّٔ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (َُ

 . "لو"( يف )ج( زيادة (ُُ

 مطموسة يف )ب( . " أـ" ( (ُِ

 . " أحد" ( يف )ب( ك )ج( ك )د( (ُّ

 متصلة . " اٟتولساـ" ( يف )ب( (ُْ

 . "يضمن"( يف )ب( (ُٓ
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 ا١تذكور ك٨توه ٟتاجتو (فلِ لط  لِ  الَ وَ ) من ا١تالك كا١تستةق كالوِف (دٍ حَ أَ  الِ ؤَ سُ بِ  الَ  ذَ خَ أَ 
 فبل وً تً ل  قً ل إليو لً لو انتظار انضماـ غَت ا١تعج  ك  ,حلولوكوكيل قبض دين موكلو قبل  ,(ُ)فتلف

ف إف, ا مرماـ قبل اٟتوؿ كما علم ٦ت  اإل (ِ)/ف تلف يف يدإ ذكر ك٤تل ما, لك تفريطان يكوف ذ
بعد اٟتوؿ كالوصوؿ  اٟتصوؿ يف يده؛ ألف  على كل حاؿ ٘تامو كقع زكاة (ّ)تلف بعد
فع اعي يف الد  الس   (ٔ)كأماـ ف فرط اإلإلكن  ,بعد اٟتوؿ (ٓ)خذأو ل كما  (ْ)للمستةق

تلف فدفعو يَف  كلو , (ٖ)حدأفبل ضماف على  ال  إك  ,كما مر  (ٕ)]٢تم[ ضمن للمستةقُت
 إسًتده كإال   ,كال مانع كقع ا١توقع حاؿ اٟتوؿ (ٗ)]ك[للمستةق  ك بدكنوأبسؤاؿ  خذهأ ءن سوا

نع ختص ا١تاأ (ُِ)فللمالك إ (ُُ)/فعود كأ ,ختص ا١تانع ُّمأف إ (َُ)[ىم]منهم كدفعو لغَت
من  وي نى مً اٟتوؿ ضى ماـ قبل ٘تاـ تلف يف يد اإل (ُّ)كر اسًتداد ا١تأخوذ أتعذ   /أ[ُٕٓ] فإف, بو

 .كاة ثانيا خرج ا١تالك الز  أك , ا مرف َف يفرط كمإمالو ك 

                                                           
 . "قيل"( يف )د( زيادة (ُ

 /أ( من )ج( .ُِّ( هناية )(ِ

 . " قبل" ( يف )ب( (ّ

 . " ةقا١تست" يف )د(  ((ْ

 . "كما لو أخذ"بدؿ  "كالواحدة"( يف )د( (ٓ

 . "ك"( يف )ب( ك )ج( (ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 . ُِٗ – ُُٗ/ِالغرر البهية  َُٔ/ٔ, اَّموع  ّٖٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "يف"( يف األصل (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 /أ( من )ب( .ّّٖ( هناية )(ُُ

 سقطت من )ب( . " إف "( (ُِ

 . " أك"بدؿ  "ك"( يف )د( (ُّ
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أك بسؤاؿ للمستةق  (ّ) [رضان ق]أخذه  (ِ)بأفكاة جهة الز   (ُ)على لخذ ا١تعج  ا إذا َف يأأم  
]كىذا  َف يأخذه بنيتها (ٓ)[وألن  ]؛ (ْ)]زكاة[ و ال يقعلكن  , مو كما مرىنا كعد فضمانو بدكنو

بل , (ٕ)ا١تكوس ٕتب من الزكاة[ (ٔ)/أخرج صريح يف بطبلف ما يتو٫تو بعض من ال علم لو أف
بأف  أك ٭تسبو لو من زكاتو, دقةف أخذه بسؤاؿ ا١تستةق من الص  إاإلماـ للمالك  يقضيو

نب ٢تا جمن دفع األ كُف باإلجزاءأ (ٗ)كىذا, ٢تم بإذف ا١تالك وعند دفع (ٖ)ينوم جعلو عنها
دقة أك ٭تسبو لو ن الص  لو مفيقبضو  (َُ)مافيف الض   ماـ طريقكاإل, من مالو عن ا١تالك بإذنو

طولب ا إ٪ت  ك , اقًتضها ٢تم بسؤا٢تم َف يكن طريقان  (ُُ)ون  ف ظن ا١تالك أنعم إ ,من زكاتو
 ف اقًتض الإ رض لوقكيقع ال, (ُّ)ماـاىر بينو كبُت اإلللفرؽ الظ  ؛ قًتضا١ت (ُِ)[لككي]

 (ُْ)ٟتاجتهم فيضمنوا كىو طريق ن قد اقًتضف سلمو ٢تم ماَف يكإك  حد فيضمنوأبسؤاؿ 
ك أ ذخكموت اآل  /ب[ُٕٔ] ةبعض الشركط السابق نتفاءإل (لُ ج  عَ المُ  جزِ م يُ ن لَ إِ فَ )

                                                           
 . "عن"( يف )ب( (ُ

 . "فإف"( يف )ج( (ِ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " فرضان "( يف األصل (ّ

 ك )د( . ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج((ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "كألنو"ل ( يف األص(ٓ

 /أ( من )د( .ِِْ( هناية )(ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 سقطت من )د( . "عنها"( (ٖ

 . "كىو"( يف )ب( (ٗ

 . "اإلماـ"( يف )ب( (َُ

 . "إف"( يف )ب( (ُُ

 . , كا١تثبت من )د( "كمل"( يف األصل (ُِ

 سقطت من )ب( ك )ج( . " طولب ككيل ا١تقًتض ......اإلماـ كإ٪تا"( من قولو: (ُّ

 . . ّْٔ – ّّٔ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٓ/ٔ, اَّموع  ّٕٓ – ّٔٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ُْ
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كاف   (ولَ وَ ) وك بعضكلو أ  (ِ)]عنو[عجل  الذم ((ُ)وُ ابُ صَ نِ  فَ لِ تَ  و)أَ ا١تعجل استغنائو بغَت 
األصناؼ من : أم (اءُ رَ قَ الفُ  مَ لِ )عَ قد  (وَ )ك باعو ا١تالك قبل الوجوب أ :أم (وِ علِ فِ )بِ لف الت  

 (ّ)لقبض رنان مقا علمان  (وُ يلَ عجِ )تَ ور عم من ىذه يف كل الصي خص عن األباب التعبَت باأل
 -يت ا١تعجلة ٢تم ىذه زكاكلو بقولو , بكيالسي  ككذا اٟتادث بعده كما رجةو, لعج  ا١ت

 ؛ف َف يشًتط الرجوعإل ك يف كل منها ا١تعج   (د  رَ است َ ) -ك ا١تفعوؿ كا١تصدر مضاؼ للفاعل أ
نعم لو , (ْ)هندمت يف أثناء ا١تدةلدار مث اجرة ال أعج   لو ماكفهو  , قد بطلعجيل ك للعلم بالت  

كخرج , (ٓ)افعيح بو الر  ما صر  سًتد كة فإف َف تقع زكاة فهي نافلة َف يلا١تعج   ىذه زكايت قاؿ
 لتفريطو ؛عجيل فبل يسًتدىاعلم الت   عن ييكف فبل ا زكاتوعلمو بأهن  ألو  ما (تعجيلو)بقولو 
 (ٕ)[فإب]كرد  , لتقصَته باإلتبلؼ  ؛َف يسًتد لف بفعلوإف حصل الت  : يلكق, (ٔ)لكبًتؾ ذ
لف فبل فرؽ بُت الت   حينئذو (ٗ) [ك], قع زكاةيف لف عن أل بالت  ا١تعج   (ٖ)االسًتداد خركجمناط 

 .(ُُ)غَته (َُ)ك وبفعل

                                                           
 . "نصاب"( يف )ج( (ُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "بو"( يف األصل (ِ

 . "لبعض" ( يف )د( (ّ

 . ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  َْٓ – ّٗٓ/ٓ فتح العزيز,  ُٕٗ/ّهناية ا١تطلب  ( ينظر:(ْ

 . َْٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ٓ

 . ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٖ/ّ( ينظر: البياف (ٔ

 , كا١تثبت من )ج( ك )د( . "بإنو"( يف األصل ك )ب( (ٕ

 . "كخركج"( يف )ب( (ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٗ

 ( يف )ب( )أك( .(َُ

 . ِْٓ/ٓ فتح العزيز,  ّّٖ – ِّٖ/ّ( ينظر: البياف (ُُ
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ؽ دٍّ عجيل صي لقابض بالت  سًتداد كعلم ااإل (ُ)مثبت ا١تالك كالقابض يف /أ[ُٕٕ] فكلو اختل
ثو مورٍّ  ف  علم أ و ماكارثو أن  فإف مات قبل حلفو حلف , األصل عدمو ألف   ؛(ِ)/القابض بيمينو

 .(ْ)وترجية "اَّموع"قتضى كبلـ كا, هكغَت  (ّ)ردمي ك اعجيل كما صةةو ا١تعلم الت  

وؼ على رع كالص  لنب بالض  كال    حكمان  كأ, حقيقة كالولد كالكسب (ةً لَ صِ نفَ مُ  ةً ادَ يَ زِ  )الَ 
ا١تستةق قبل حدكث  يد يف حدث كمرض  (ٕ)لصفة (قصٍ نَ  رشَ أَ ) ال (وَ ), (ٔ) (ٓ)الظهر
ملك ٟتدكثهما يف  ؛كاة فبليسًتد٫تاىلية ا١تالك كالقابض للز  أككجدت  الرجوع (ٖ)سبب

 ؛(َُ)( ٗ)[لسفملل]كما يف ا١توىوب للفرع كا١تبيع , ا١تستةق فبل يطالب بشئ منهما
حدث بعد حدكث سبب لو  (ُْ)ام  أ, اآلخذ (ُّ)يف ملك (ُِ)/يادةحدكث الزٍّ  (ُُ)ّتامع

ح ل كما صر  عج  ض فَتد٫تا مع ا١تىلية حُت القبباف عدـ تلك األ (ُٓ)ك قبلوك أالرجوع 
                                                           

 غَت كاضةة يف )د( . "مثبت"( (ُ

 /ب( من )ب( .ّّٖ( هناية )(ِ

 . ُُٕ – َُٕ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ّ

 . َُٓ/ٔ( اَّموع (ْ

 . "على الظهر"دؿ ب "بالظهر"( يف )ب( (ٓ

 . " َته كاقتضى كبلمو اَّموع ترجيةوالتعجيل كما صةةو ا١تاكردم كغ" )د( ىنا زيادة ( يف (ٔ

 . "بصفة"كيف )د(  " بصفة"( يف )ج( (ٕ

 سقطت من )د( . "سبب" ( (ٖ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " الفلس" ( يف األصل (ٗ

 . ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َِِ/ِالبُت , ركضة الط ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (َُ

 . " ّتامع" بدؿ  "مع"( يف )د( (ُُ

 /ب( من )ج( .ُِّ( هناية )(ُِ

 سقطت من )د( . "ملك"( (ُّ

 . " أما" بدؿ  " ما"( يف )ب( (ُْ

 . " أك "( يف )ب( (ُٓ
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و من شاتُت فإن   ةشافة كا نقص غَت الصٍّ م  أك ه, كغَت  (ِ)مي وً غى كبالثآف البػى ه, كغَت  (ُ)باألكؿ اإلماـ
 منً كخرج با١تنفصلة ا١تتصلة كالسٍّ ه, كغَت  (ّ)"اَّموع" يفكما   طعان خرل قيرجع بقيمة األ

تية يف البيع لك اآلئر ذكما يف نظا/ب[ُٖٕ] (ْ)صل يف االسًتداد مطلقان ألفيتبع ا ربىً كً كال
 كثبت اإلسًتداد (فَ لِ ن تَ إِ )فَ ا١تالك  رضاب إال   داـ باقيان  ما لكليس لو رد بدؿ ا١تعج   ,هكغَت 
تقـو  ا١ت (ٕ)يفقيمة  (ٔ)كأ, (ٓ)]كالدراىم , كىذا من زيادتو[ من مثل يف ا١تثل (وُ لَ دَ بَ )ف َ 

قصى بأ (ٗ)يـو تلف كال ال (ضٍ بقَ  ومَ يَ )ا١تتقـو  (مَ و  ق ُ وَ ) رهالك كنظائا١ت يسًتده, (ٖ)كالغنم
ٟتدكث  وا١تستةق فلم يضمنملك  (ُُ)زاد علىالقبض يـو  تواد على قيمز  ما ألف   ؛(َُ)يمالق

 ل فبلعجيالت   ءيعلم الفقرا (ُّ)َف ا لوم  , أوفبل يضمن (ُِ)ملك ا١تستةق على هزاد بعد

 

                                                           
 . ُّٖ/ّهناية ا١تطلب ينظر: ( (ُ

 . ٗٓ/ّالتهذيب ينظر: ( (ِ

 . ُّٓ/ٔاَّموع ( (ّ

 . َٗ/ٔ, كفاية النبيو  َِِ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٓ/ٓ تح العزيزف( ينظر: (ْ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 . "ك"( يف )ج( (ٔ

 سقطت من )ب( ك )ج( . "يف"( (ٕ

 . ُٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٗ/ٔ, كفاية النبيو  ُُٓ/ٔ, اَّموع  ِْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ٖ

 من )ب( . سقطت " كال"( (ٗ

 . ُْٓ/ّ, هناية احملتاج  ٕٗٓ – ٔٗٓ/ّ, ا١تهمات  ُُٓ/ٔ, اَّموع  ُّٖ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (َُ

 . "القيمة"( يف األصل ىنا زيادة (ُُ

 سقطت من )ب( ك )ج( . "دكث ما زاد بعده على ملك ا١تستةقفلم يضمنو ٟت"( قولو: (ُِ

 يف )ج( مطموسة . "َف"( (ُّ
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 (ّ)]لو[ (ِ)/ و اعطى قاصدان ن  أف ادعى إماـ ك اإل (ُ)ـأل ا١تالك كاف ا١تعجٍّ أ ءن يسًتد سوا
ين كَف لو قضى الوكيل الد   كما  (ٓ)كىو, (ْ)خذلتفريطو بًتؾ اإلعبلـ عند األ ؛اآلخذ وقكصد  

 ]ال ُف ا١تستةقإ دفع ما العادة جارية بأف   كألف  , لقو ا١توكٍّ يرجع كإف صد   ال ون  د فإشهً يي 
 وو كطن نفسن  أل وقفصد   (ٗ)[إال  ك ], كجد شرطها (ٖ)فإنة باٞتهة ا١تعي   ملكو (ٕ)وكأن  ف (ٔ)يسًتد[

 وسبلمت ب ظانان خرج زكاة مالو الغائألو  على ما سان كقيا, على ٘تلكو كتعلقت بو اطماعو
 . و يقع تطوعان  إف فباف تالفان 

 عجيل فهوبالت   /أ[ُٕٗ] عترب  (ُُ)ون  كأل, (َُ)داد ببل سببامتناع االسًت ف فهم كبلـ ا١تصنٍّ أك 
 ماـ مىت ثبت االسًتداد فبلعن اإل "اَّموع" (ُِ)كما ىفك , يسًتده ال مؤجبلن  كمن عجل دينان 

 

 

                                                           
 . "أك"( يف )ج( (ُ

 /ب( من )د( .ِِْ( هناية )(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 . ُّٗ/ِ, الغرر البهية  ُِٖ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْٓ – َْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ْ

 . "فهو"( يف )ب( ك )ج( ك )د( (ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 . " ككأنو" ( يف )ج( (ٕ

 ." كإف"( يف )ب( (ٖ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "كإلف"( يف األصل (ٗ

 سقطت من )د( . "ببل سبب"( (َُ

 . " ألنو" ( يف )ب( ك )ج( ك )د( (ُُ

 . "ككما يف"بدؿ  "كيف"( يف )ب( ك )ج( ك )د( (ُِ
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كعن احملققُت كعن  وكعن, (ْ)وبنفس الرجوع بل ينتقض (ّ)ك (ِ) (ُ)/حاجة إُف نقض ا١تلك
لك ككذ, بالعرؼ عمبلن ؛ جزأهأ (ٓ)طوع كىو ساكتصدقة الت   لو دفعو ن  أُت راسانيٍّ ٚتهور ا٠تي 

يها تصرفو ف فينفذلة بالقبض ا١تعج   (ٕ)ك الفقَتكٯتل, (ٔ)مةالذٍّ  يف ما ٢تا بتوفية كاة تشبيهان الز  
ف َف يكن لو إف, من تركتو وكارث كأكعند كجوب ردىا على ا١تالك يرد٫تا ىو , (ٖ)كباطنان  ان ظاىر 

٢تما كقت  ابض ليس اىبلن الق ف  أل ؛"اَّموع" يف وكما رجة  كاة ثانيان ع الز  ا١تالك دف تركة لـز
 . (ٗ)للمصلةة وئ٬تز : كقيل, الوجوب

ن إِ  (َُ))الَ  كامبلن صاب  داـ النٍّ  ما ا١تالك دفعها ثانيان  (دَ د  جَ )ل زكاة حيث َف يقع ا١تعج   (وَ )
كاٟتاؿ : أم (وَ ىُ وَ )قبل اٟتوؿ ل ا١تعج   :أم (وِ فِ لَ ت َ )بِ  لال با١تعج  إيتم ال مالذ (وُ ابُ صَ نِ  صَ قَ ن َ 
 يد ا١تستةق فبل زكاة ربعُت شاة شاة مث تلفت يفأخرج من أف أب (ةٌ مَ ائِ )سَ لك التالف ذ ف  أ

 القيمة فبل يكمل ُّا نصابالواجب على القابض  ف  أل ؛(ُُ)]عليو كإف ضمنها[

                                                           
 . "ا١تالك"( يف )ب( ك )ج( ك )د( (ُ

 /أ( من )ب( .ّْٖ( هناية )(ِ

 )د( . ( )الواك( سقطت من(ّ

 . ُّٓ – ُِٓ/ٔ( اَّموع (ْ

 . "سالت"( يف )ب( (ٓ

 . ُُٔ/ٔ( اَّموع (ٔ

 . " الفقراء" ( يف )د( (ٕ

 . ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٓ/ٔ( ينظر: اَّموع (ٖ

 . ُٕٓ/ٔاَّموع ( (ٗ

 . "إال"( يف )ج( (َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ
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اٟتوؿ  ف  أب هكغَت  مي وً ونى قي ال (ّ)لليعت /ب[َُٖ] ام  أك , (ِ)ل بو الشيخافعل   ىذا ما, (ُ)سائمةال
ين ال الدٍّ  يالواجب القيمة فه (ٓ)[ف  أل] ؛ردكدمف , وكاة فيز  دين كدين اٟتيواف ال (ْ)حاؿ كىو
كاة ز  (ٖ)ٕتارة كأنقد  ل يفف عج  كأ  (ونٍ ضمُ مَ  (ٕ)[يرُ غَ ])لك كىو نقص كذ (ٔ)(وأَ )اٟتيواف 

كىذا , صابلنقص ا١تاؿ عن النٍّ ؛ جيل فبل زكاةعلت  يعلم ا (ٗ)]كَف[القابض تلفها درىم فأ ئيتام
 ف  أل ؛كاة ٕتبف الز  إعلى ا١تستةق ف كاف غَت ا١تاشية مضمونان  لو كخرج بو ماو, من زيادت

علم يي  وكٔتا قبل (ُُ)]كبو[ ,تاـ (َُ)ؿ نصابفهو عند اٟتو , جارةقد كماؿ التٍّ ُف الن  إضم ين يي الدٍّ 
 يف ك, أالسائمة َف يتلف ل يفبو كا١تعج   ك, ألصاب بغَت ا١تعج  النٍّ  لى ذا كمي إدد فيما و ٬تن  أ

 .عجيل ىف يده كقد علم بالت   ولتلف القابض وذا ضمنإف تلف إغَتىا ك 

كلو  وبدلو عند تلف كألة معج   (ُِ)/من زكاة ودفع ما عدـ اإلجزاء عند (امُ مَ اإلِ  د  رِ ستَ يَ وَ )
 من ا١تالك لو يف الدفع اكتفاءن  (انٍ ثَ  ذنٍ إِ  الَ )بِ ةقُت كلو ُف ا١تستإ فعالد   (دُ د  جَ يُ وَ ) (ُّ)وقيمت

                                                           
 . " شيةا١تا" ( يف )ب( ك )ج( (ُ

 . ُٔٓ/ٔ, اَّموع  ْٔٓ/ٓ فتح العزيزينظر: ( (ِ

 . " تعجيل" ( يف األصل زيادة (ّ

 . " كىي"( يف )د( (ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "كألف"( يف األصل (ٓ

 سقطت من )د( . "أك" ( (ٔ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .,  " أك" ( يف األصل زيادة (ٖ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " فلم" ( يف األصل (ٗ

 . "بنصاب"( يف )د( (َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 /أ( من )ج( .ِِّ( هناية )(ُِ

 . " قيمتة" ( يف )ب( ك )د( (ُّ
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ف أ ألةكصورة ا١تس, (ِ)خذاأل ب ا١تستةقُت يفائنفع ك الد   يف ونائب (ُ)ون  كال, باإلذف األكؿ
 ,دفعها للمستةقُت يف (ّ)ذفف يأأعن  كىذا كاؼو , لزكاتو ا١تالك ا١تاؿ تعجيبلن  وليإيدفع 

 ف  أب ؿي ك  ؤى يػي , كالن أا١تالك لو  (ٔ)ذفإ  /أ[ُُٖ] من اشًتاط (ٓ)(ثان)فنٍّ فهمو قوؿ ا١تصأ (ْ)فما
 (ٖ)ل /فهو ككي (ٕ)بل ليصرؼ عنو َف يدفع لو تعجيبلن  ا لوم  أ ,يقـو مقامو ك ماأذف ا١تراد اإل

من  هكغَت ذف جديد منو  إُف إ ُف ملكو فيةتاجإعاد ا١تخرج  (ٗ)لعارضذا بطل تصرفو إف, لو
 . (ُُ) (َُ)يعى ذرى ألى ا وعلي ونب ,ءالوكبل

ف أب (ةٌ عَ ذَ )جَ  (ُّ)[بسببو]: (ُِ)أم (اجٍ تَ نَ بِ  وُ مَ زِ لَ ف َ )بل عن ٜتسُت من اإل (ةً ق  حِ  لَ ج  و عَ لَ وَ )
ن إِ وَ )باقية ف كانت إة عنها ق  اٟتً  (وُ ئجزِ م تُ )لَ والد قبل اٟتوؿ احدل كستُت لت  بلغت با

, بنت لبوف س كعشرين فلزموأك بنت ٥تاض عن ٜت (ةً عَ ذَ )جَ  (ُْ)يف يد ا١تستةق (تارَ صَ 

                                                           
 . " كألف"( يف )ب( (ُ

 . ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٓ/ٔاَّموع  , ّْٓ/ٓ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 . "لو" ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة (ّ

 . " كما" ( يف )ج( (ْ

 . "باف"( يف )ب( ك )د( (ٓ

 . "من"( يف )ب( ك )د( زيادة (ٔ

 . ج(سقطت من ) "عنو"( (ٕ

 /ب( من )ب( .ّْٖ( هناية )(ٖ

 . "بعارض"ك )ج( ك )د( ( يف )ب( (ٗ

 . ّٓٔ/ُب ( ينظر: أسٌت ا١تطال(َُ

 . زيادة " كتبعو الزركشيي كغَته "  )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُُ

 . " لو" ( يف )ب( (ُِ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . "بسنتو"( يف األصل (ُّ

 . "ا١تستةقُت" ( يف )ج( (ُْ
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ف صارت بنت إك  (ِ)ف كانت باقيةإ (ُ)/زئوٕتَف  كثبلثُت والد قبل اٟتوؿ ستان بأف بلغت بالت  
 وفعلي, ارهنداـ الد  إجرة بذا بطلت اسًتدىا كاألإف,  دفعها عن جهةورتُتالصي  و يفن  أل ؛لبوف

 يلزمو (ْ)فبل (ّ)ذا تلفتإا م  , ألقابضبيد ا هتقرير  وكال ٬تزئ, فعف يسًتد ا١تدفوع ك٬تدد الد  أ
عل ٧ت (ٓ)ا٪ت  إ ن اا األكؿ فؤلم  , أكبنت ا١تخاض ةق  بوف كال ٕتديد للةً للاعة كبنت اج للجذخر إ

 /ب[ُِٖ] بل ىو كتلف بعض ا١تاؿ, بلف ال  إكاة ك عن الز   ذا كقع ٤تسوبان إ يا١تخرج كالباق
  (ٕ)اهمموقع (ٔ)ماا الثاْف فلوقوعهم  أك , قبل اٟتوؿ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 /أ( من )د( .َِِ( هناية )(ُ

 سقطت من )ب( . " باقية"( (ِ

 . "بلغت")ب(  ( يف(ّ

 . "  جرةفئل" ( يف )د( (ْ

 مطموسة يف )د( . " إ٪تا" ( (ٓ

 . " فلوقوعها" ( يف )ب( (ٔ

 . ُِْ/ّ, هناية احملتاج  ّٓٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِِ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٔٓ/ٓ فتح العزيز,  َٔ/ّ( ينظر: التهذيب (ٕ
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 ةِ طرَ فِ ال يفِ  فصلٌ 

صطبلح بل ا, (ِ)بر  عم كالى   ىٌّ رى عى  ال ده ول  مي  (ُ)]اسم[-ءبكسر الفا -:موك كما قاؿ الن    يكى
 .كاة كالز   (ْ)[بلةص  كال]فتكوف حقيقة شرعية على ا١تختار  (ّ)للفقهاء

)َّ حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: كمنو قولو تعاُف (ٓ)ةلقللخً  كيقاؿ
ا هن  أ كا١تعٌت  (ٔ

 .لعملها  ةن ٢تا كتنمي تطهَتان  :أمفس للن   تزكيةن  ةلقكجبت على ا٠تً 

 .مردكد . (ُُ)جخرى سم للمي أ - (َُ)ضمب - (ٗ)اهن  أ :فعةكقوؿ ابن الرٍّ , (ٖ)( ٕ) [جً خرى للمي ]كيقاؿ 

فرض )) :اهلل عنهما يةيةن عن ابن عمر رضحديث الص   (ُِ)اعٚتصل فيها قبل اإلكاأل
  ك صاعان أن ٘تر م كسلم زكاة الفطر من رمضاف على الناس صاعان  و عليرسوؿ اهلل صلى اهلل

                                                           
 ( سقطت من األصل ك )ب( , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ُ

 ( يف )د( " ينعرب " .(ِ

 . َُّ/َّٔموع اينظر: ( (ّ

 ( يف األصل " كالصبلح " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ْٕٔ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  ُٖٕ/ِ, الصةاح  ِِِ/ُّ( ينظر:  هتذيب اللغة (ٓ

 ( .َّ( سورة الرـك آية )(ٔ

 ( يف األصل " للمةوج "  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

 . َُّ/ٔ, اَّموع  ُُٔ/ُ( ينظر: ٖترير ألفاظ التنبيو (ٖ

 ( يف )ج( " أنو "  .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " الضاد"  .(َُ

 . ّ/ٔكفاية النبيو ينظر:  ( (ُُ

 . ْٕ/ُ( ينظر: االٚتاع البن ا١تنذر (ُِ
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اهلل  ي ى سعيد رضأكعن  .(ُ)((نثى من ا١تسلمُتأ كأ  ذكران  ك عبدو أ رٍّ حي  لٍّ من شعَت على كي 
ك أطعاـ  من م صاعان ى اهلل عليو كسل  كاف فينا رسوؿ اهلل صل    ذإا ٩ترج زكاة الفطر ن  ك)) :وعن

  وخرجأزاؿ أى فبل , طو قً أى من  ك صاعان أ من زبيب ك صاعان أ (ِ)من شعَت ك صاعان أ  ٘تر من ان صاع
 .(ّ)((عشت ما وجخر أكما كنت 

 و غلط صريح كما يفن  إل (ٓ)بعدـ كجوُّا (ْ)افب  ٚتاع قوؿ ابن الل  حكاية اإل نايفي كال
لغَت ابن  فيها خبلفان  (ٖ)ف  أ (ٕ)صريح كبلـ ابن عبد الرب /أ[ُّٖ] لكن, (ٔ)"الركضة"

                                                           
, باب زكاة الفطر على ( , كمسلم يف صةيةو , كتاب الزكاة َُْٓ) َُّ/ِ( أخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب فرض صدقة الفطر (ُ

 ( .ْٖٗ) ٕٕٔ/ِا١تسلمُت من التمر 

 )د( .( من قولو: )على كل حران كعبدان , ذكران أك أنثى من ا١تسلمُت( , كعن أيب سعيد رضي اهلل عنو ))كنا .....أك صاعان من شعَت( سقطت من (ِ

( بدكف اٞتملة األخَتة فبل أزاؿ أخرجو , كمسلم يف صةيةو ,  َُٖٓ) ُُّ/ِ( أخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب صاع من زبيب (ّ

 ( .ٖٓٗ) ٖٕٔ/ِكتاب الزكاة , باب زكاة الفطر على ا١تسلمُت من التمر 

م كغَتىم, مد الفسو ( ابن الل باف : ٤تمد بن عبداهلل بن اٟتسن البصرم , أبو اٟتسُت , ابن اللباف الفرضي الشافعي, ٝتع أبا العباس األثـر كاٟتسن بن ٤ت(ْ

لفرضي, كمن كٝتع منو القاضي أبو الطيب الطربم سنن أيب داكد,  كاف إمامان يف الفقو كالفرائض , كعنو أخذ الناس الفرائض منهم أبو أٛتد بن مسلم ا

, طبقات  ُْٓ/ْافعية الكربل , طبقات الش ُِٕ/ُٕ. ينظر: سَت أعبلـ النببلء  ق(َِْ)تصانيفو يف الفرائض كتاب اإل٬تاز ,  تويف سنة أثنُت كأربعمائة

 . ُِٗ/ُالشافعية البن قاضي شهبة 

 . َُْ/ٔ, اَّموع  َّٓ/ّ( ينظر: البياف (ٓ

 . ُِٗ/ِ( ركضة الطالبُت (ٔ

ركل بقرطبة  ,ابن عبد الرب: يوسف بن عبداهلل بن ٤تمد , القرطب ا١تالكي , أبو عمر , إماـ عصره يف اٟتديث كاألثر , كلد سنة ٙتاف كستُت كثبلٙتائة( (ٕ

ابن الفرضي , ,  عن أيب القاسم خلف بن القاسم كعبدالوارث بن سفياف كغَتىم , كطلب الفقو كلـز أبا عمر أٛتد بن عبدا١تلك الفقيو األشبيلي كأبا الوليد

تعاب " , تويف سنة ثبلث كستُت كألف يف " ا١توطأ" كتبان مفيدة منها كتاب التمهيد كاالستذكار , كلو كتاب ٚتع فيو أٝتاء الصةابة ٝتاه " االس

 . ٗٗ/ِٗ, الوايف بالوفيات  ُّٓ/ُٖ, سَت أعبلـ النببلء  ٔٔ/ٕ. ينظر: كفيات األعياف  ق(ّْٔ)كأربعمائة

 ( " أف "  سقطت من )ج( .(ٖ
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الواقع  (ّ)[ٚتاعك يراد باإلأ], ٚتاعبو اإل ينخرؽ فبلمنكر  و شاذي ن  أعنو ب (ِ)/ك٬تاب, (ُ)افب  الل  
  .(ٔ)اليكفر جاحدىا: كجٍّ كيؤيده قوؿ ابن  , (ٓ)كثركفاأل وعلي  (ْ)عبارة غَت كاحد ما يف

 .(ٕ)ا٢تجرةالسنة الثانية من  ا كجبت كرمضاف يفهن  أكا١تشهور  

 (ٖ)لكن ال عن ان كاف اٟتر كافر   (ولَ وَ  ر  ى الحُ لَ عَ )فتجب  ,وا فيمن ٕتب عليم  إالكبلـ  مث  
 (ٗ)كالرقيق القريب ءن مؤنتو سوا بل عن مسلم عليو, ىلهاأا طهرة كليس ىو من هن  إل ؛نفسو

خراجها إ وك٬تزئ, ف فيلزمو فطرهتا كنفقتهاتخلٍّ مس كىو مكتغرب الش   (َُ)مسلً تي ف أكالزكجة بً 
؛ ت ببل نيةجزأأف وتصح نيت كالكافر الم, نو ينو ل عم  ةتا١ت ف  أُف إر صائ ذ الإة؛ ي  نػٍّ  بلب

كجوُّا  يا ا١ترتد ففم  , أيصلكىذا يف الكافر األ, (ُِ)اٟتاجة كما يف ا١ترتد (ُُ)دٍّ لسً  تغليبان 
سبلـ د لئلف عاإو ن  أيتو كقض,(ُْ)"اَّموع"قالو يف (ُّ)/ء ملكوقواؿ يف بقانو األؤ كعلى ٦ت وعلي

                                                           
 . ِّّ/ُْالتمهيد ينظر: ( (ُ

 /أ( من )ب( .ّٖٓ( هناية )(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )د( " بناء "  .(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( "األكثر" .(ٓ

 . َُُ/ّ( ينظر: هناية احملتاج (ٔ

 . ْْٓ/ِ, ْتر ا١تذىب  ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٖ/ِ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٕ

 ( يف )ج( "على" .(ٖ

 ( "الرقيق" تكررت مرتُت يف األصل .(ٗ

 ( يف )د( "مسلم" .(َُ

 ( يف )ج( " لشرة " .(ُُ

 . ُٔٗ/ِ, الغرر البهية  َُٕ – َُٔ/ٔ, اَّموع  َُُ( ينظر: احملرر ص (ُِ

 /ب( من )ج( .ِِّ( هناية )(ُّ

 . َُٕ/ٔ( اَّموع (ُْ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

231 

 َف ٬تب ك رقيقأ (ُ)ك زكجوأيب نتو من قر من تلـز مؤك  و لو ارتد  ن  أك , فبل ال  إفطرتو ك كجبت 
 . يتسبلـ كما يأف عاد لئلإ ال  إ عنو

, ربين ا١تذكورينللخ؛ غَت ال (ّ) (عضاً )بَ منو  (ِ)ف كافإك  ان يضأ ب على اٟترٍّ ٕتك  /ب[ُْٖ]
ٯتلك  غَت ا١تكاتب ال ف  أل ؛(ٔ)كؿ ٔتعٌت عناأل يف ا٠ترب (ٓ)كعلى, (ْ)كلو مكاتبان  نٍّ على القً  ال

نفقة  زكاة مالو كال و٬تب علي ك٢تذا ال, كلضعف ملك ا١تكاتب, يتأكما ي  هعلى سيد وكفطرت
ا م  , أةيةةالص   ةيف الكتاب وي ك٤تلي , وفطرت وجنىب َف يلزماأل ةمنزل همع سيد وكلزي كلنػي و, قاربأ

 فإك  وفطرة زكجت يلـز القني  و الن  أ علملك يي كبذ, على السيد اسدة فتجب الفطرة فيهاالف
ف  إمث , (ٖ)كُفأ هففطرة غَت  وفطرة نفسةمل تىل لذا َف يتأإو ن  إل ؛وقتها يف كسبنف (ٕ)ولزمت

 . ضتى حكم ا١تبع  كسيأ ,يتأي حرة فعليها على ما ك, أيدىافعلى س ةمأ وكانت زكجت

 من (طرٍ فِ  (َُ)ةَ لَ يِ لَ ) مشسً  (وبِ رُ غُ  قتَ وَ ) (ٗ)ر ا١تذكورا يف كقت كجوُّا فيجب على اٟتم  إك 

                                                           
 ( " أك زكجة " سقطت من )ج( .(ُ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة "اٟتر" .(ِ

 . َُُ/ٔ, اَّموع  ُّْ/ٔ فتح العزيز,  َٕ/ِ( ينظر: األـ (ّ

 . ُٔٔ – ُٓٔ/ٔ فتح العزيز,  ِّٓ – ُّٓ/ّالكبَت  ( ينظر: اٟتاكم(ْ

 ( يف )د( " كال " .(ٓ

 . ُٓٗ/ِ, الغرر البهية  َُْ/ٔ( ينظر: اَّموع (ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " لزمو " .(ٕ

 . ِٕٗ/ِ, ركضة الطالبُت  َّٓ/ِ, الوسيط  ُِْ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٖ

 ( " ا١تذكور" تكررت مرتُت يف األصل .(ٗ

 ( يف )ب( " ليل "  .(َُ
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ُف الفطر يف إإلضافتها  ؛(ّ)كؿ جزء من شواؿأجزء منو ك  (ِ)خربإدراؾ آ (ُ):أمرمضاف 
كنكاح كإسبلـ كملك  (ْ)/٭تدث بعد الغركب من كلد كمن مث َف ٬تب ٔتا, ين السابقُت ا٠ترب 
  .كما يأيت /أ[ُٖٓ] كمزيل ملك من ٨تو موت٭تدث بعده  (ٓ)كَف يسقط ٔتا, ٌتن كغً  قنٍّ 

بلت دعواه ا قي ٪ت  إك , ورتفط وعتق كلزمقبلو  و اعتق القن  ن  أعى بعد كقت الوجوب د  كلو إ
, هاطي سقً بل يي  هاة لغَت الزك   لي نقي يال و مث  ن  أل ؛وقبل وك كقفأ مكو اؿ الز  اٟتوؿ ببيع ا١ت (ٔ)]بعد[

 . (َُ)صل فيهمافعملنا باأل, (ٗ)مث   (ٖ)/نتقا٢تاىنا كعدـ ا (ٕ)صل عدـ كجوُّاكاأل

لعركضها  ثرأفبل  رؼ للوجوب كاٟترية معان ظ "كبكقت غر "قولو  ف  أكبلمو   ا قررت بوم ٦ت  لً كعي 
ذ إ ؛(ُُ)صلو بالغركبأرين من قوؿ لوجوب باٞتزئُت ا١تذكو ق اادة تعلي ُف افإقرب أو ن  أك  ,بعده
البد منو يف ٖتقق مسمى  مالذ هكانتهاؤ , ضافركب مقارف ٞتزء من رمكقت الغ اءابتد

 السبب ف  أعلى  بيوالتن    يخرل كىأعبَت بو فائدة الت   كيف, واؿالغركب مقارف ٞتزء من ش
السبب يف  أف  كما تقرر من ,(ُِ)الشمس ىو حركة ماٟتقيقى ىو الوقت ال الغركب الذ

                                                           
 ( " أم "  سقطت من )د( .(ُ

 ( " آخر"  تكررت مرتُت يف األصل .(ِ

 . ُِٔ/ٔ, اَّموع  ُُِ/ٔ فتح العزيز,  ْٕٗ/ِ, الوسيط  ِّٖ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ّ

 /ب( من )د( .ِِٓ( هناية )(ْ

 ( يف )ج( " ما "  .(ٓ

 )د( . ( يف األصل " قبل " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك(ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( " مث " .(ٕ

 /ب( من )ب( .ّٖٓ( هناية )(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( "عنو ىنا " .(ٗ

 . ُُُ/ّ( ينظر: هناية احملتاج (َُ

 . ِِّ( اٟتاكم الصغَت ص (ُُ

 ( ىنا زيادة يف )د( " كما تقرر من اف السبب اٟتقيقي ىو الوقت ال الغركب الذم من حركة الشمس " .(ُِ
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كقد , (ّ)"ا١تختصر"من  خذان أ (ِ)"وبيالتن  "عبارة  وتضيتق (ُ)قد وب ٣تموع الوقتُت ىو ماالوج
تظهر لذلك  كال, الجزء منو (ْ)سببلخر جزء من رمضاف شرط لآدراؾ إ ف  أ يضان أ ييقتض

 ف  أ٣تموعهما ككجو اعتبار , على كل تقدير /ب[ُٖٔ] ؾ الوقتُتدراإذ البد من إ؛ ٙترة
ليهما دكف إ (ٓ)دفكاف لكل منهما دخل فيو فأسن الفطر منوـو ك من الص   نشأ الوجوب

 .ةكم لئبل يلـز الت   ؛حد٫تا أ

 ُف غركب مشس يـو الفطر فيجب على اٟترٍّ إكىو من كقت الوجوب  ,دائهاأا يف كقت م  إك 
عذر   خَتىا عنو ببلك٭تـر تأ, طرالف :أم (وِ ومِ )يَ  مشسً  (وبِ رُ غُ  بلَ قَ  اهَ  َ يد  ؤَ ي ُ  نأَ )ا١تذكور 

كٟتديث , (ٔ)يـو سركر ولكون وم عن الطلب فيغناؤىإالقصد  ف  أل ؛ك ا١تستةقُتأو كغيبة مال
عن  (ٗ)غنوىم))أ :(ٖ)ركاية البيهقى كيف(( يف ىذا اليـو  (ٕ)غنوىم)) أ: كالبيهقى ٍتالدارقط

 رىاخ  أف إ  فوران (ُُ)مث كقضى كجوبان أرىا عنو خ  أفمن ,كىو ضعيف (َُ) .((طواؼ ىذا اليـو

                                                           
 ت من )د( .( " قد " سقط(ُ

 . َٔ/ُ( التنبيو (ِ

 . َُٓ/ٖ( ٥تتصر ا١تزٓف (ّ

 ( يف )ب( ك )د( " السبب "  .(ْ

 ( يف )ب( " فأستند " .(ٓ

 . ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٖ/ٔ, اَّموع  ُُٕ/ٔ فتح العزيز,  ُِٗ/ّ( ينظر: التهذيب (ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " أم بفتح ا٢تمزة " .(ٕ

 ( ك )د( " للبيهقي " .( يف )ب( ك )ج(ٖ

 ( " أغنوىم " سقطت من )ج( .(ٗ

ىو من ركاية أيب  َِٔ/ٓ( ,  قاؿ يف البدرا١تنَت ّٕٕٗ) ِِٗ/ْ( , السنن الكربل للبيهقي ُِّّ) ٖٗ/ّ( سنن الدارقطٍت , كتاب زكاة الفطر (َُ

اديث ا١تهذب بلفظ ) أغنوىم عن السؤاؿ ( مث قاؿ كليس اسناده معشر كىو كاه , كقاؿ فيو البخارم : منكر اٟتديث , كركاه ابن عساكر يف ٗتر٬تو الح

 ركاه البيهقي باسناد ضعيف . ُِٔ/ٔبالقوم . كقاؿ النوكم يف اَّموع 

 . ُِٖ/ٔ, اَّموع  ُُٕ/ٔ فتح العزيز,  َُّ/ّ( ينظر: التهذيب (ُُ
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ق ُف تعلي إ نظران  لقان كجوب الفورية مط ادحيث اعتم يعري ذكاأل يركشللز   خبلفان ,(ُ)عذر ببل
كما يف  ءن داأمكن يكوف رت عن الت  خٍّ أي ف إا ك هن  إف كفارقت زكاة ا١تاؿ, (ِ)يدمحق اآل

و ٬توز ن  أ كمر  , (ْ)كالصبلة  (ّ)بزمن ٤تدكد ةقتؤ مه ىذ ف  عن ظاىر كبلمهم بأ "اَّموع"
 كال, خراجهاإشًتل لـز ا١ت وباع ل فطرة عبده مثنعم لو عج  , (ٓ)كؿ رمضافأتعجيلها من 

يف  (اىَ اؤُ دَ )أَ لها كاف َف يعجٍّ  حيث (وَ ) (ٔ)"البةر" قالو يف  /أ[ُٕٖ] البائع ودفع يصح ما
مع  يي ذرعاأل واستغربمستةب  (ٖ)و يف الليلأن   "الكايف"كقوؿ , (ٕ)/كُف منو يف الليلأار هالن  

 .كلهم عنو أوهتم ك يتأخر ق لغدىم فبل هةن كغَت يئوهنا بالط  الفقراء يه ف  و لو بأهتوجي

هار كما ىو الغالب كؿ الن  ألت عً ف في إ (ٗ)/عيدلل (ةِ الَ الص   بلَ قَ )ككبعد فجر يـو الفطر 
بعدىا  ُف ماإىا َت ختأ أف  بً  (ُُ)القاضي أبو الطيببل جـز , (َُ)منو بعدىا (ىولَ أَ )

                                                           
 . ّٖٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُ

 . ُُِ/ّ( ينظر: هناية احملتاج (ِ

 " ٤تدد " . ( يف )د((ّ

 . ُِٖ/ٔ(  اَّموع (ْ

 من ىذا البةث . ُّٗص( ينظر: (ٓ

 . َِٔ/ّ( ْتر ا١تذىب (ٔ

 /أ( من )ج( .ِّّ( هناية )(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " بالليل " بدؿ " يف الليل " .(ٖ

 /أ( من )ب( .ّٖٔ( هناية )(ٗ

 . ُٕٗ/ِ, الغرر البهية  ِّ/ٔ, كفاية النبيو  ّٕٔ/ّ, البياف  ّٖٗ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (َُ

, تفقو بآمل علي  ( أبو الطيب: طاىر بن عبداهلل بن طاىر , القاضي أبو الطيب الطربم , اإلماـ البارع يف علـو الفقو , كلد سنة ٙتاف كأربعُت كثبلٙتائة(ُُ

شيخ أيب حامد االسفراييٍت ببغداد, شرح ٥تتصر ا١تزٓف أيب علي الزجاجي , مث أرٖتل إُف نيسابور كصةب أبا اٟتسن ا١تاسرجس كتفقو عليو, كحضر ٣تلس ال

 , كىو ابن مائة كسنتُت , كَف ٮتتل عقلو كال تغَت فهمو . ينظر: ق(َْٓ)كصنف يف ا١تذىب كاألصوؿ كا٠تبلؼ , تويف سنة ٜتسُت كأربعمائة

 . ُِٓ/ِ, كفيات األعياف  ِْٕ/ِ, هتذيب األٝتاء كاللغات  ُِٖ/ُطبقات الفقهاء 

 . ُُُ/ّ, هناية احملتاج  ّٓ/ٔ: كفاية النبيو ( ينظر(ُِ



   باب في الزكاة                                  اإلرشاد             اإلمداد بشرح  

 

235 

كؿ أ ءدااأل (ّ)رت سنخٍّ أي ف فإ ,(ِ)يةُتةليها يف الص  إكج ر قبل ا٠ت (ُ)[بو]لك لؤلمر كذ
فضل أأخَت إلنتظار ٨تو قريب كجار ك الت  يف زكاة ا١تاؿ  كمر  , ا١تستةقُتسعة على و للت ؛هارالن  

 . عن يـو الفطر ىنا ماَف ٮترجها مثلو فيأيت

 مٍ سلِ مُ  ل  ن كُ )عَ ض أداؤىا ا١تبع   كأ (ٓ)ا١تذكور فيجب على اٟترٍّ ل عنو د  ا يف ا١تؤ م  إ (ْ)ك
 (ٕ)ك قرابةأك ملك أ (ٔ)[بزكجية]عُت  كجوب عليوكجبت : مأ (وُ تُ ون َ ؤُ )مَ عليو  ت(نَ ي   عَ ت َ 
ليس على ا١تسلم يف ))  :لخرب مسلمف؛ ا يف ا١تلكم  أ ,غركب ليلة الفطر كقتأم:  (حينئذٍ )

 ياسفبالقي؛ ا يف الباقم  أك  (ٗ).((قيقصدقة الفطر يف الر   ال  إ صدقة (ٖ)/وفرس كال عبده
 . (َُ)النفقة ّتامع كجوب عليو /ب[ُٖٖ]

 يلقولو يف خرب ابن عمر رض؛ (ُُ)نتوف كجبت مؤك إك  وٕتب فطرت كخرج با١تسلم الكافر فبل

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

( , صةيح مسلم , كتاب الزكاة , باب األمر بإخراج زكاة الفطر قبل َُٗٓ) ُُّ/ِ( صةيح البخارم , كتاب الزكاة , باب الصدقة قبل العيد (ِ

 ( .ٖٔٗ) ٕٗٔ/ِالصبلة 

 "  . ( يف )ب( " من(ّ

 ( " الواك" سقطت من )ب( .(ْ

 ( " ا١تذكور" سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف األصل " بزكجتو ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 .  ُْ/ٔ, اَّموع  ُُٗ – ُُٖ/ٔ فتح العزيز,  َُٓ – ْٖٗ/ِ, الوسيط  ّْٕ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٕ

 /أ( من )د( .ِِٔ( هناية )(ٖ

( , كلفظو ) ليس على ا١تسلم يف عبده كال فرسو ِٖٗ) ٕٓٔ/ِو مسلم يف صةيةو , كتاب الزكاة , باب ال زكاة على ا١تسلم يف عبده كفرسو ( أخرج(ٗ

 ( كلفظو ) ليس يف العبد صدقة إال صدقة الفطر ( .ِٖٗ) ٕٔٔ/ِصدقة ( , كأخرجو أيضان 

 . ُُْ/ٍِت احملتاج , مغ ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِٖ/ّ( ينظر: النجم الوىاج (َُ

 .  ُّْ/ٔ فتح العزيز,  ُّٔ/ّ, البياف  َُٓ/ِ( ينظر: الوسيط (ُُ
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كما يف   فثً كالر   غوً ائم من الل  للص   هرةه ا طي هن  كأًل  .(ِ)((من ا١تسلمُت)): السابق (ُ)هلل عنهماا
ا الرقيق م  أ (ْ)ك, يصلك٤تلو يف الكافر األ, ىلهاأن كالكافر ليس م, (ّ)د كغَتهكي  ى داأ نً نى سي 

قواؿ ق ٞترياف األكا١تواف, (ٓ)مردك او ا١تكذا قال, سبلـف َف يعد لئلإك  وا١ترتد فتجب فطرت
كعلى  ,فبل ال  إك  وبت فطرتسبلـ كجُف اإلإف عاد إو ن  أ كلكبلـ اٞتمهور لد  ابقة يف ا١تؤ الس  

 .(ٔ)ٕتب مطلقان  ا الهن  أمن يخُت ىنا الش  قتضاه كبلـ ا ما خَت ٭تملىذا األ

بيت  ك على ا١تسلمُت كقنٍّ أنتو يف بيت ا١تاؿ من كجبت مؤك  " نتي  تع" كبقولو من زيادتو 
ٕتب  فبل (ٕ)ا١توقوؼ كلو على معُت   كالقنٍّ , ا١تملوؾ للمسجد كا١توقوؼ عليو كالقنٍّ , ا١تاؿ

, (ٗ)غَته لغَت معُت   يف (ٖ)قوؼ هلل تعاُف كلك يف ا١تو ا١ت ف  أل ؛ف كجبت مؤكنتهمإفطرهتم ك 
 كلقنٍّ , ف َف يتمإلك ك ك٫تا يف ا٠تيار على من لو ا١ت ماشًتي  لقنٍّ ا ٕتب هن  أ "حينئذ"د بقولو فاكأ

 (َُ)نىوى[أًل ] ؛الًتكو /أ[ُٖٗ]ع يف دين استغرؽف بيإو ك قبل الغركب على كرثتمات عنو سيده 

                                                           
 ( " رضي اهلل عنهما " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 . َّْ( سبق ٗتر٬تو ص (ِ

(, ُِٕٖ) ٖٓٓ/ُصدقة الفطر  (, كابن ماجو يف سننو, كتاب الزكاة, بابَُٗٔ) ُُُ/ِ( أخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر (ّ

, إسناده ُّٕ/ٓصةيح أيب داكد  إسناده حسن, كقاؿ األلبآف يف ُِٔ/ٔ, قاؿ النوكم يف اَّموع (َِٕٔ) ُٔ/ّكالدارقطٍت يف سننو, كتاب زكاة الفطر 

 . حسن

 ( " الواك " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 . ّٗٓ/ّاٟتاكم الكبَت ينظر: ( (ٓ

 .  ِٔٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّْ/ٔ يزفتح العز ينظر: ( (ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أك على غَته كلو معُت "  بدؿ " القن ا١توقوؼ كلو على معُت" .(ٕ

 ( يف )د( " أك ".(ٖ

 . َّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُِ/ٔ, اَّموع  َُٔ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( يف األصل " إلهنا " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ
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كجوُّا كوف ا١تلك  ر يفكاليؤثٍّ : افعيقاؿ الر  , (ُ)اإلرثٯتنع  ين الكهم كقت الوجوب كالد  مل
 . (ِ)كُفأ واء ا١تلك فمع ضعفا ٕتب مع انتفهن  أل ؛غَت مستقر

كلو مات , (ّ)وصايالكارث ين كاإلعلى الد   وً نً و  كفطرة ٦ت ومت فطرتدٍّ الغركب قي كلو مات بعد 
ل كلو بعد ف قبإ ا١توصى لو متز ل (ْ)ك قبلو, أى بو كجبت يف تركتوكصأ بعد كجوب فطرة قنٍّ 

فإف مات قبل القبوؿ كبعد  ,يمن حُت موت ا١توص (ٔ)/ملكو (ٓ)ُتتبو بقبولو ن  أل ؛كجوُّا
 ,(ٖ)َف تكن تركو بيع جزء منو إفف, (ٕ)الوجوب فقبل كارثو كقع ا١تلك للميت فتجب يف تركتو

 ا الهن  أك , (ٗ)يف ملكوو كقت الوجوب كاف ألن   ؛لزمتو وك معو فقبل كارثألوجوب ك قبل اأ
, ملك كعتق كطبلؽ كلو بائنان كمزيل , موت من ٨تو (َُ)دث بعد الغركب٭تتسقط ٔتا 

ف إنعم  ,(ُِ)لتقررىا كقت الوجوب ؛داءمكن من األكلو قبل الت   (ُُ) قريبٌتن كغً , ان درتدااك 
د الغركب ٔتا ٭تدث بع ٕتب ا الهن  أك , (ُّ)قطت كما يف زكاة ا١تاؿسمكن تلف ا١تاؿ قبل الت  

                                                           
 . ّّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٕ/ٔ, اَّموع  ُِٔ/ّ( ينظر: التهذيب (ُ

 . ِّّ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (ِ

 . َّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أك قبل كجوُّا " .(ْ

 ( يف )ب( " ألهنا مقبولة بتبُت " .(ٓ

 /ب( من )ب( .ّٖٔ( هناية )(ٔ

 . ّّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٖ/ٔ, اَّموع  ِّْ – َِْ/ٔ فتح العزيز,  ٗٔ/ِظر: األـ ( ين(ٕ

 . ُُٖ/ّ, هناية احملتاج  ّّٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٖ

 . ّّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٖ/ٔ, اَّموع  ِْْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 . ُِٕ/ٔ, اَّموع  ُُِ/ٔ فتح العزيز,  ّّٔ/ّ, اٟتاكم الكبَت  ٖٔ/ِ( ينظر: األـ (َُ

 ( يف )د( " كقريب " .(ُُ

 . ّٖٖ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُِ

 . ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّ/ٔ( ينظر: كفاية النبيو (ُّ
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 ا٪ت  إك , (ُ)لك كقت الغركبلعدـ كجود ذ ؛ٌتن كغ سبلـ كملك قنٍّ إ٨تو كلد كنكاح ك  من
 يرد على قولو كال, لتقدـ كجوُّا ؛ارة بعد كقت كجوُّارت القدرة على الكف  أث   /ب[َُٗ]
 كلو بعد ا١تلك ليوإ من يؤكؿ (ِ)ف فطرتو علىفإ بشرط ا٠تيار ٢تما اشًتل عبدان  لو ما "حينئذ"

 عليو (ْ)نةا كانت معي  هن  أنا ليو تبي  إا١تلك  (ّ)ؿا آو ١تن  أًل  ؛عليو كقتو وف َف تتعُت مؤكنتإالغركب ك 
 .مر يف نفس األ

 (ٖ)وفا١ترى (ٕ)خراج زكاةإ (ٔ)[]أف   مر من ما وكقد يشكل علي, (ٓ)كٮترج فطرة ا١ترىوف من مالو
 . (َُ)بالعُت كىنا بذمة السيد تقتعل   كاة مث  الز   ف  ك٬تاب بأ ,(ٗ)هذا َف ٯتلك غَت إمنو 

لسقوط  ؛اٟتاملن غَت البائ ٓتبلؼ, مامة كنفقتهكلو أ (لٍ امِ حَ  نٍ ائِ بَ )كَ ب لرجعية كٕت
 ,ا كنفقتهافطرهت (ُّ)متها لزموأخدمها أف إف خداـ زكجتوإكلو كجب عليو , (ُِ)( ُُ)ا/نفقته

                                                           
 . ِِٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٕٗ/ِ, الوسيط  ّّٔ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ُ

 ( يف )ب( ك )ج( " إُف " .(ِ

 ( يف )د( " ١تاؿ " .(ّ

 )ج( " متعينة " .( يف )ب( ك (ْ

 .ُُٓ – َُٓ/ٔ فتح العزيز,  ُُٓ/ٔ, اَّموع  ّٕٓ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ٓ

 ( سقطت من األصل كمن )ب( , كا١تثبت من )د( .(ٔ

 ( يف )ب( ك )د( زيادة " ا١تاؿ " .(ٕ

 ( يف )ب( " كا١ترىوف " .(ٖ

 .ُٗ( يتظر : ىذا البةث ص (ٗ

 .بذمة السيد " سقطت من )ج( .( قولو: " كٮترج فطرة ا١ترىوف....(َُ

 /ب( من )ج( .ِّّ( هناية )(ُُ

 . ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٖ – ُُٕ/ٔ, اَّموع  ُُْ – َُْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ُِ

 ( يف )ب( " لزمها " .(ُّ
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من  "اَّموع"ا جـز بو يف كم  معناىا كيف, (ّ)نفقتها (ِ)لزموت كما ال؛فبل (ُ)جنبيةأك أ
, (ٓ) بوجوب فطرهتاوِفٍّ كجـز ا١تت, (ْ)ا يف معٌت ا١تؤجرةهن  أل و؛خدمها بنفقتها بإذنتتها لبصةً 

 ؛(ٖ)صلوأ١تا يف  ن حامل خبلفان من بائ (ٕ)ءاتالكحذؼ  ,(ٔ)افعي يف النفقاتكمشى عليو الر  
كانقطع  (دَ قِ ن فُ )وإِ كضاؿ  (قٍ بِ )آ اٟتاؿ لرقيقب يف ٕت (وَ )فصح كثر األفها ىو األذح ف  أل

ر كمؤج كمرىوف كجافو ـ كلد أك ق عتقة بصفة كمعل   /أ[ُُٗ] (ٗ)وب كمدبركمغص, خربه
, (ُِ)حياتو (ُُ)ءبقا هصل فيمن انقطع خرب األ ف  كأل, ب نفقتهمٕتكما  (َُ)ؤتنفعت ىكموص

, (ُٓ)]فيهما[ ارة احتياطاكف  عتاقو عن الإ ز٬تىي  (ُْ) (ُّ) /]]َف ا٪ت  كإ, كسيأيت كيفية إخراج فطرتو
من  ان يضأ كتلـز حاالن , (ُٕ)دة ٭تكم فيها ٔتوتو سقطت فطرتوُف مإ (ُٔ)ف انتهت غيبتوإنعم 

                                                           
 ( يف )ب( زيادة " مؤجرة " .(ُ

 ( يف )ج( " فبل يلزمو"  بدؿ " فبل كما ال تلزمو " .(ِ

 . ّٖٗ – ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٕ/ٔ زفتح العزي( ينظر: (ّ

 . ُُٖ/ٔ( اَّموع (ْ

 . ٖٕٕتتمة اإلبانة ص( (ٓ

 . ّٕٔينظر: احملرر ص( (ٔ

 ( يف )ب( ك )ج( " الباء " .(ٕ

 . ِِّ( اٟتاكم الصغَت ص(ٖ

 ( يف )ج( " كمدير" .(ٗ

 ( يف )د( " بنفقتو " .(َُ

 ( " بقاء " سقطت من )د( .(ُُ

 . َّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٓ/ٔ, اَّموع  ُٓٓ – َُٓ/ٔفتح العزيز ( ينظر: (ُِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 /ب( من )د( .ِِٔ( هناية )(ُْ

 ( يف األصل " فيها"  , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُٓ

 ( يف )د( " عينو " .(ُٔ

 . َّٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُٕ
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  نتومؤ  ويلزم عن من ال ال, (ِ)نفقتها (ُ)ف َف تلـزإكقت الوجوب ك  وكبُت زكجت حيل بينو
كما   (ْ)/زكجهابينها كبُت  كاحملاؿ, ٨تو ا١تكاتب كتابة فاسدة ال  , إ(ّ)بل فطرهتا عليها زةكناش

ا الزمة هن  أل ؛ف كجبت نفقتهما على الولدإك و كمستولدت (بٍ أَ  ةِ فَ ف  عَ ) مُ كال عن , فيهما مر
ن الزكجة من كٍّ ٘ت عدـ الفطرة ال ف  كأل ,ٓتبلؼ الفطرةفتةملها الولد  (ٓ)عسارهإلؤلب مع 

, مر (ٗ)نكمن معو ٦ت   اؿبيت ا١ت (ٖ)[بدع] (ٕ)لكذ يف كمثلها, (ٔ)ٓتبلؼ النفقة, فسخال
( وبِ رُ الغُ  عدَ بَ  ودٍ ولُ مَ )عن  الى  (و), فطرهتم ٕتب نفقتهم الء الفهو  (َُ)[الكافر] فو  مكا١ت

طرة على الغَت تبلقي كجوب الف ف  أعلم أك , كما مر  (ُِ)[عنده]السبب  (ُُ)لعدـ كجود
 ا شرعت طهرةهن  أل ؛(ُّ)[يالمؤد  ] مث يتةملها عنو, ف َف يصلح لئل٬تابإل عنو ك ا١تؤد  

ف من ماـ من قوؿ طوائه اإل١تا اختار  ردان  (ُْ)"اَّموع" ةو يفصة ىذا ما, لو /ب[ُِٗ]

                                                           
 يف )ب( ك )ج( ك )د( " يلزمو " .( (ُ

 . َّٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 . ِْٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُِِ/ّ, التهذيب  ّٖٕ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ّ

 /أ( من )ب( .ّٕٖ( هناية )(ْ

 ( يف )د( " اعتباره " .(ٓ

 . ّٖٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُِِ/ّالتهذيب  :( ينظر(ٔ

 " يف ذلك " تكررت مرتُت يف األصل .( (ٕ

 ( يف األصل ك )د( "عند" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( . (ٖ

 ( يف )د( "٦تا" .(ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( يف )ج( ك )د( " كجوب " .(ُُ

 ( يف األصل " عبده " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 ١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل , كا(ُّ

 . ُِّ/ٔ( اَّموع (ُْ
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يصلح  ل عنو الا١تؤد   ألف   ؛(ُ)قطعان  ما١تملوؾ كالقريب ٕتب على ا١تؤدٍّ  ا يفهن  أققُت احمل
ى كجبت عل ال  إك ل عنو مكلف د  كؿ ٤تموؿ على مؤ لك فاألكمع ذ, (ِ)هلئل٬تاب لعجز 

عنو  (ْ)فيخرجها منو (ّ)ماؿ ٤تجوره كجبت يف ذاإكما ٬تب على الوِف فيما , م قطعان ا١تؤدٍّ 
 .ماؿ كلده نفقتو يف (ٓ)بان أف كاف إعن نفسو  حىت, ونوكعن ٦تي 

كنقلو عن  "اَّموع" كما صةةو يف  ةٟتوالل كاةمي فالت  ل عنو ذا قلنا بوجوُّا على ا١تؤد  إك  
ل ا١تتةم   (ٖ)يطالب كال (ٕ)]للمتةمل[الزمة  (ٔ)]إلهنا[صةاب ألكا يافعمقتضى كبلـ الش  

ل ا١تتةمٍّ  (ُِ)ذفإ (ُُ)]بغَت[ل عنو ا١تتةم  داىا أو لو ن  أل فماكالض    (َُ)]أنو[كقوؿ ٚتع , (ٗ)عنو
ف إك , (ُْ)هكغَت  يعذري األ وليإر شاأكما ضعيف  , يتأكما ي  (ُّ)لكسقطت عن ا١تتةمٍّ  هجزأأ

عسر أذا إية الغنٍّ  اٟترة ف  أ ١تا يأيت (ُٓ).مردكد "اَّموع" يف ما ف  أك  عركؼو ا١تن  أ :مي سنو قاؿ اإل

                                                           
 ( " قطعان " تكررت مرتُت يف األصل .(ُ

 . َّٖ – ّٕٗ/ّهناية ا١تطلب  ينظر:( (ِ

 ( يف )ب( " ٤تجور " .(ّ

 ( " منو " سقطت من )ب( .(ْ

 ( يف )ب( " أما " .(ٓ

 ( يف األصل " أهنا " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ك )ج( " للتةمل ", كا١تثبت من )ب( ك )د( . ( يف األصل(ٕ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " ُّا " .(ٖ

 . ُِّ/ٔ( اَّموع (ٗ

 ( يف األصل كب " أهنا " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(َُ

 ( يف األصل " بعد" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 ( " إذف " سقطت من )د( .(ُِ

 . ّٖٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِّ/ٔاَّموع  , َُّ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ُّ

 . ّٖٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُْ

 . ُُ – َُ/ْا١تهمات ينظر: ( (ُٓ
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اٞتواب ك , كعدمول الزكج ماف لزمتها عند ٖتمي كالض   (ُ)]كاف[كلو , يلزمها فطرهتا زكجها ال
د ل عنو قذف لكوف ا١تتةم  و اغتفر عدـ اإلن  أ غايتة, قالوه يستلـز ما ال (ِ)و[]أن   لوا بوعما عل  

 .(ّ)نول

 ون ٬تب عليعن كل كاحد ٦ت   مؤدٍّ ف يأ ضكا١تبع   در الواجب فعلى اٟترٍّ ق يف /أ[ُّٗ] ام  أك 
كىو ٜتسة  مكسل   وى اهلل عليعصره صل   (ٓ)يف خرج بوأي  مالذ (ْ)اعبالص   يتيأ ا٦ت   (اعاً صَ )
كرطل , مكقية با١تصر أرطاؿ كنصف كربع رطل كسبع أربعة أك , (ٔ)رطاؿ كثلث بالبغدادلأ

 راتزكاة ا١تعش   كمر يف, (ٕ)صحع درىم على األسبا أربعة أك  ئة كٙتانية كعشركف در٫تان ابغداد م
التقدير بو  ف  أعلى  استظهاران  م"اٟتاك " ركه بالوزف كما يفا قد  ٪ت  إم هن  أك , (ٖ)صل الكيلاأل ف  أ

, على التقريب (َُ)وزفال (ٗ) ]اعتبار[ كمن مث كاف, صمي ختبلؼ اٟتبوب كالذرة كاٟتاٮتتلف ب
ذا كاف إ كاٞتنب طً قً كاأل صبلن أ (ُُ)/يكاؿ ا ما الم  , أنو الكيلا من شأد ىذا ٔتيب تقيك٬ت

كفيو نظر بل الكيل , نبل  للك ا, قيل كمن ذ(ُِ)/االرب غَت كما يف الوزف ال هفمعيار  كباران قطعا ن 

                                                           
 ( يف األصل " كانت " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 . ّٖٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ّ

 ( يف )ب( " الصاع " .(ْ

 ( " يف " سقطت من )ب( .(ٓ

 .ُِٖ/ٔ, اَّموع  ّّٕ/ّ, البياف  ُٔ/ُ, التنبيو  ٗٔ/ُللماكردم  ( ينظر: اإلقناع (ٔ

 . ْٖٓ/ٓ( ينظر: اَّموع (ٕ

 من ىذا البةث . ُْٕينظر: ص( (ٖ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . (ٗ

 )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل زيادة " على الوزف " , كا١تثبت من (َُ

 /ب( من )ب( .ّٕٖ( هناية )(ُُ

 /أ( من )ج( .ِّْ( هناية )(ُِ
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ربع حفنات أاع الص   ف  أة عن ٚتاع "ضةالرك " كيف, (ِ) (ُ)]يف الربا[ كما قالوه  لو دخل فيو
سبعى األ اف با١تصرلو قد خن  أ يبكرات عن السي ش  عزكاة ا١ت كمر يف, (ّ)د٢تماترجل مع يبكفٍّ 

كعن  ,تقريبان  (ٓ)حرره فوسع مدين كسبعان  مو اعترب القدح ا١تصرل با١تد الذن  أًل  (ْ)مد تقريبان 
دس فوجده ٜتسة النبوم بالق /ب[ُْٗ] اععاير الص   (ٕ)ا١تنصور ف  أ (ٔ)ينلدٍّ الشيخ عز ا

كما حرره ابن   (ٗ)من الشعَتا١تذكور  ريسع القد (ٖ)و مان  أ "ا١تهمات" ب يفكصو  , رطاؿ كثلثان أ
 ان معاير  مدان  ليوإحضر أ تقاثٍّ بعض ال ف  أو ذكر فيو ن  إف, لكذ ف يفا١تصن   كتابة  يف (َُ)/فعةالرٍّ 

مد  على يرعو  و معاير على مان  أعنده  ا١تعاير على مد صح ,(ُُ)الطربم على مد احملب

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ُ

 ( قولو: " قيل كمن ذلك اللنب .......يف الربا "  سقطت من )ب( .(ِ

 . َِّ/ِ( ركضة الطالبُت (ّ

 .ىذا البةث من  ُٕٓص( ينظر: (ْ

 ( .( )سبعان( سقطت من )د(ٓ

ائة , تفقو ( عز الدين : عبدالعزيز بن عبدالسبلـ بن أيب القاسم السلمي, عز الدين أبو ٤تمد, سلطاف العلماء , كلد سنة سبع أك ٙتاف كسبعُت كٜتسم(ٔ

ق , كتوُف القضاء على الشيخ فخر الدين ابن عساكر , كقرأ األصوؿ على سيف الدين اآلمدم , ركل عنو شيخ اإلسبلـ ابن دفيق العيد , در س بدمش

اعد الكربل , بالقاىرة , كتوُف خطابة جامع عمرك بن العاص ٔتصر, كدرس با١تدرسة الصاٟتية بالقاىرة , من تصانيفو , تفسَت القرآف يف ٣تلدين , كالقو 

, طبقات الشافعية البن قاضي  َِٗ/ٖ. ينظر: طبقات الشافعية الكربل  ق(َٔٔ)ككتاب الصبلة , كالفتاكل ا١توصلية , تويف ٔتصر سنة ستُت كستمائة

 . ّٕٖ/ُ, طبقات الشافعية  ُُُ/ِشهبة 

 َف أقف علبو .( (ٕ

 ( يف )ب( " ال " .(ٖ

 . ْٖٗ/ٕ ( ا١تهمات(ٗ

 /أ( من )د( .ِِٕ( هناية )(َُ

افعي , الفقيو الزاىد احملدث , كلد سنة ( احملب الطربم : أٛتد بن عبداهلل بن ٤تمد بن أيب بكر , شيخ اٟتـر , ٤تب الدين أبو العباس الطربم ا١تكي الش(ُُ

ل يف فض ٜتس عشرة كستمائة , تفقو على الشيخ ٣تد الدين القشَتم , كاف شيخ الشافعية ك٤تدث اٟتجاز , صنف كتابان كبَتان يف األحكاـ , كلو كتاب

, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ُٖ/ٖالكربل  , طبقات الشافعية َٗ/ٕ. ينظر: الوايف بالوفيات  ق(ْٗٔ)تويف سنة أربع كتسعُت كستمائة ,مكة

ِ/ُِٔ . 
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ئيت درىم اكيلو ُّما على ممتةنو با١تاش كالعدس فزاد  أف ماهلل عليو كسلٌ ى ل  رسوؿ اهلل ص
ئة او مزنت (ُ)قمح يسَتة فكانتحبات  وف كاف فيإى ك بالشعَت ا١تنق  ه مث عاير  ,ةزيادة كثَت 

رطل  ف  أمن  يافعالر   ورجة اة ملك صةكاخذه من ذ, (ِ)كثلث درىم ثبلثة كسبعُت در٫تان ك 
ا ىو تقريب ال ٪ت  إا١تد يسع ذلك  (ْ)كوف  ف  أمن  مر   ١تا؛ نظر وفي .(ّ)ئة كثبلثوف در٫تان ابغداد م

ينقص عن  و الن  أتيقن يل ف ٮترج قدران أاع ا١تذكور يار الص  ك٬تب على من جهل ع, (ٓ)ديدٖت
 .اع لص  ا

 ه كالياـ بعدأيـو العيد كثبلثة  يف كسبمن الت   نعوف غالبان ٯتت اسالن   ف  أ٬تابو إيف  ةكاٟتكم
 ألف   ؛ٙتانية أرطاؿ خيبزان ذا جعل منو إ /أ[ُٓٗ] لكا١تتةصٍّ , لفقَت من يستعملو فيها٬تد ا

ياـ كل لك كفاية أربعة أفيأيت من ذء ٨تو الثلث من ا١تا كثلث كيضاؼ إليو (ٔ)اع ٜتسةالص  
))  :ةيةُتالص   (ٕ)]٠ترب[؛ منو( دَ جَ وَ  امَ ) بعض صاع لزمو إال  إف َف ٬تد  (م  ثُ )يـو رطبلف 

ا َف كإ٪ت  , فظة على الواجب بقدر اإلمكافك٤تا .(ٖ)((ستطعتما منو ما اتو ذا أمرتكم بأمر فأإ
 ٓتبلؼ, تتبعض ال (ٗ)اهن  كألة ٞتمليف ا ٢تا بدالن  ف  أل؛ ارةالرقبة يف الكف   عتاؽ بعضإ٬تب 

                                                           
 ( يف )ج( " فكاف " .(ُ

 . ٕٔ – ٓٔص  البن الرفعة  ( اإليضاح كالتبيُت يف معرفة ا١تكياؿ كا١تيزاف(ِ

 . ٗٓٓ/ ٓ فتح العزيزينظر: ( (ّ

 ( يف )ج( "يكوف " .(ْ

 من ىذا البةث . ُٕٔينظر: ص ( (ٓ

 .( يف )ج( زيادة " أرطاؿ " (ٔ

 ( يف األصل " فخرب" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٕ

( , كمسلم يف ِٖٖٕ) ْٗ/ٗالبخارم يف صةيةو , كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة , باب اإلقتداء بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أخرجو( (ٖ

 ( .ُّّٕ) ٕٓٗ/ِصةيةو , كتاب اٟتج , باب فرض اٟتج مرة يف العمر 

 " كأهنا " .( يف )ج( (ٗ
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 (ْ)الًتتيب أف   ف ظهركإ (ّ)( ِ)" أكػػػ" صلو بأأكُف من تعبَت "  مثي  ػػ" ب تعبَتهك , (ُ)ماالفطرة فيه
ُّما  ان قالئ ونو ١تمي  (ٔ)كألو  (سٍ لبَ ن مَ عَ  لَ ضَ ن فَ )إِ  (ٓ)ك بعضوأاع ا يلزمو الص  إ٪ت  ك , رادهمىو 

قميص  (ٖ)صلو بالثوبكمنو كما أفاده كبلمو دكف تعبَت أ, ثوب (ٕ)ستي دى  كىو ةن ءى ك ري كمي  منصبان 
ا يًتؾ لك ٦ت  كغَت ذ ,لمن زيادة للربد كالتجمي  ليوإ٭تتاج  اكم (ٗ)بو ع  كى كمي  ةكعمام كسراكيل

ين شد من الد  , كالفطرة ليست بأيبقى للمدينو ن  أمن تعليلهم ٢تذا ب خذان أ؛ (َُ)/فلسللم
 كما ىو أ٭تتاج إليه (مٍ ادِ )خَ ن عى  ()وَ  -يفتح الكاؼ ككسرىا - (نٍ سكَ مَ )ن عى  (ُُ)[(وَ )]
ف  إف, (ُّ)كالثوب  ةج ا١تهمٍّ اٟتوائ /ب[ُٔٗ] ما منكألهن  , (ُِ)ارةقاف ُّما كالكف  ينو كيلوٍّ ٦تي 

 مألوفُت لك كإف كافى فاكت لزمو ذالت   (ُْ)[رجكٮت] ببلئقُت مابدا٢تكن إٯتنفيسُت  كافى 

                                                           
 . ُُِ-ُُُ/ٔ, اَّموع  ُّٖ -ُِٖ/ٔ فتح العزيز,  ِّٓ/ّ( ينظر: البياف (ُ

 ( يف )د( " باؽ " .(ِ

 . ِِّ( اٟتاكم الصغَت ص (ّ

 ( يف )د( " الزبيب " .(ْ

 ( يف )ج( " بعده " .(ٓ

 ( يف )ب( " ك"  .(ٔ

 . ُْٗ/ُ, كاٞتمع دسوت مثل فلسو كفلوس , ا١تصباح ا١تنَت ( الدست : من الثياب ما يلبسو اإلنساف كيكفيو لًتدده يف حوائجو (ٕ

 . ِِّ( اٟتاكم الصغَت ص (ٖ

 . ّْٓ/ِ(  ا١تكعب: ًكزافي ًمقودو , ا١تداس ال يبلغ الكعبُت , غَت عريب . ا١تصباح ا١تنَت (ٗ

 /أ( من )ب( .ّٖٖ( هناية )(َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ُٗٗ/ِ, الغرر البهية  َْٓ/ِ, الوسيط  ََْ/ّاية ا١تطلب ( ينظر: هن(ُِ

 ( " كالثوب " سقطت من )د( .(ُّ

 ( يف األصل "ك٭توج " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ
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 ,منها ةخَت ألبا١ترتبة ا (ّ)فبل ينتقض, (ِ)أم يف اٞتملة (ُ)٢تا بدالن  ألف  ؛ ارةٓتبلؼ الكف  
 (ْ)كاٟتاجة للمسكن, ئق كما مريدىم لو بالبللك الثوب كما اقتضاه تقيكمثلهما يف ذ

جل عملو يف أك ضعفو ال أل منصب من ذكر (ٔ)جلنعم اٟتاجة أل (ٓ)]كللعبد[, كاضةة
إذا  ترفعو ق الوجوب كاللي ر ٘تنع تعكً كاٟتاجة إُف ما ذي  ,(ٕ)"َّموعا"كما يف   أرضو أك يتوشما

( )وَ  كا٠تادـ كما يأيت (ٖ)ع فيها ٨تو ا١تسكنفيبا  مة صارت دينان الفطرة بالذٍّ  قتفإذا تعل  , دكج
 أفك٬توز يف مسكن كخادـ , (َُ)كبهيمة  نفسو كغَته (ٗ)لو تلزمو مؤنتو من (نٍ و مُ )مَ عن قوت 

وت ا١تراد بالق أف  مر  كقياس ما, قوت ا١تعطوؼ عليهما ليوإا١تضاؼ  وف٦تي  إُفمضافُت  ايكون
لو عن ضكما بعده ف (ُُ)/خرج عن ا١تلبسل ا١تضكيعترب يف ف, كمكانان  كزمانان  كنوعان  البلئق قدران 

 لعدـ ضبط ما (ُْ)عليهما (ُّ)عترب زيادةَف ي اكإ٪ت  , و ضركرمألن   ؛(ُِ) (وُ يلَ لَ وَ  يدِ العِ  ومَ )يَ لك ذ
 ذكر اليـو يغٍت أف   إُف ان نظر  اختصاران  "وليلك " قولو إسقاط /أ[ُٕٗ] بعض النسخ كيف ,٫تاأكر 

                                                           
 ( " بدالن " سقطت من )ب( .(ُ

 . َّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ٔ/ّ, ركضة الطالبُت  ُّ/ٕ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 يف )د( " يبقض " .( يف )ب( " يتبعض " ك (ّ

 ( يف )ج( " للسكن " .(ْ

 ( يف األصل " كالعبد " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( يف )د( " إلصل " .(ٔ

 . ُِِ/ٔ( اَّموع (ٕ

 ( يف )ج( " السكن " .(ٖ

 ( يف )د( " يف " .(ٗ

 ( يف )ب( ك )د( " كبهيمتو " .(َُ

 /ب( من )ج( .ِّْ( هناية )(ُُ

 . َُُ/ٔ, اَّموع  ُّٓ/ّ, البياف  ُّٕ/ّالكبَت ( ينظر: اٟتاكم (ُِ

 ( يف )ب( " الزيادة " .(ُّ

 ( "عليهما " سقطت من )ج( .(ُْ
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 يف رجةو ماعلى ل عنو ضفبل يعترب الف عليو كلو ألدمي (ينٍ ن دَ عَ  الَ )تبع لو و ألن   ؛عنو
لو : اقتضاه قو٢تم ك , (ّ)اهلل عنو رضيكنص عليو الشافعي  (ِ)"اَّموع"ك (ُ)"الشرح الصغَت"

 ف  أل؛ عيي مده األذري تعكا ,يوفعلى الدٍّ  (ْ)/ىل شواؿ فالفطرة يف مالو مقدمة أف  مات بعد 
 (ٕ) (ٔ)الزكجة كالقريب فبل ٯتنع إ٬تاب نفقةٯتنع  ال وكألن  , (ٓ)كاة كما مرٯتنع الز   ين الالدٍّ 

ٯتنع كجوب الفطرة  دين اآلدمي أف   صلها عن اإلماـأك  "الركضة"لكن الذم يف , ٢تا (ٖ)ةالتابع
" وكتً ني "يف  موك كبو جـز الن  , (َُ)نعويف نفقة القريب ٯت إُف صرفواٟتاجة  أف   (ٗ)كما اتفاقان 

ابق كقو٢تم الس   ,(ُّ)كىو ا١تعتمد, (ُِ)"اكماٟت"يف  كمشى عليو, (ُُ)األصةابكنقلو عن 
كفارؽ عدـ منعو زكاة ا١تاؿ  ,َف يتقدـ كجوب الدين على كجوب الفطرة إذا٤تموؿ على ما 

, ٓتبلؼ الفطرة فيهما, (ُٓ) (ُْ) /]]ضركريةكالنفقة  قة بعينومتعلٍّ زكاة ا١تاؿ  ف  أبكر من ذ  كنفقة

                                                           
 . َّٗ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب  ((ُ

 . ُّٕ/ٔ( اَّموع (ِ

 . َٕ/ِ( األـ (ّ

 /ب( من )د( .ِِٕ( هناية )(ْ

 من ىذا البةث . ِِٖصينظر:  ((ٓ

 ( يف )د( " يقع " .(ٔ

 )ج( ك )د( زيادة " ا٬تاب الفطرة " . ( يف )ب( ك(ٕ

 ( يف )د( " ا١تتابعة " .(ٖ

 ( يف )د( " التابعة ٢تا " بدؿ " اتفاقان كما " .(ٗ

 . ََّ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْٕ/ٔ فتح العزيز( (َُ

 . ُُْ/ِ, مغٍت احملتاج  َّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٔ/ْ( ينظر: ا١تهمات (ُُ

 . ِِّ( اٟتاكم الصغَت ص (ُِ

 . ُُْ/ِ, مغٍت احملتاج  َّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُْ/ّر: هناية ا١تطلب ( ينظ(ُّ

 ( يف األصل " ضركرة ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ

 /ب( من )ب( .ّٖٖ( هناية )(ُٓ
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  فهم اعتبارهأك 
ي
فبل ٮترج ُّا عن , ثر للقدرة على الكسبأ و الن  أا ذكر ل عم  ضخرج الفيف ا١ت

ستقر ي (ّ)عما ذكر يف الوقت ا١تذكور ال فاضبلن  (ِ)٬تده /ب[ُٖٗ] ف من َفإك , (ُ)اإلعسار
 . (ٓ) (ْ)اإلخراجلكن يسن لو  ,كقت الغركبأيسر عند ف إيف ذمتو ك 

قسط من الفطرة  (ضٍ ع  ب َ ى مُ لَ عَ ف َ )نة نت عليو ا١تؤ تعي   (ٔ)]موسر[الفطرة على  أف  تقرر  كإذا
أك يف رقيق  (يكٍ رِ شَ )على كل  (و) بعضو (ٖ)كباقيها على مالك, (ٕ)[يةرٍّ اٟتي ]فيو من  بقدر ما
الفطرة بقدر  من (سطٌ قِ ) كلدين مثبلن  أكشريكُت  (ٗ)نفقتول عنو يف ف كاف من يؤد  أبقريب 

 (ُّ)كتسقط حصة, الثآف (ُِ)اإلنفاؽ يفمن  (ُُ)يلـز كبقدر ما, (َُ)]األكؿ[يف حصة ا١تلك 
ل ب (ُٔ)]عليهما[فبل ٕتب  (ةٍ أَ ايَ هَ ي مُ فِ  )الَ  (ُٓ) (ُْ)ةإف َف تكن مهايأىذا , همامعسر من

                                                           
 ( يف )ب( " على إعسار" .(ُ

 ( يف )ج( " ٬تد " .(ِ

 ( يف )د( " كال " .(ّ

 ( يف )ب( " اال خركج " .(ْ

 .  ُُّ/ِ, مغٍت احملتاج  ُُُ/ٔ, اَّموع  ِّٓ/ّ ( ينظر: البياف(ٓ

 ( يف األصل " معسر " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ( يف األصل ك )ج( ك )د( " اٞتزية " , كا١تثبت من )ب( .(ٕ

 ( يف )ب( " ملك " كيف )ج( " مالكو " .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " نفقة " .(ٗ

 ا١تثبت من )ب( ك )د( .( يف األصل " األكلُت " , ك (َُ

 ( يف )ب( ك )د( " لـز " .(ُُ

 ( يف )د( " من " .(ُِ

.....كتسقط حصو"  سقطت من )ج( .(ُّ  ( من قولو: " ا١تلك يف األكؿ , كبقدر ما يلـز

 .  ُّْ/ٔ فتح العزيز,  ّٗٓ/ّ, البياف  َُٓ/ِ( ينظر: الوسيط (ُْ

 . ِّٔ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو  ْٓٔ/ِو,  كشرعان : قسمة ا١تنافع . ينظر: ا١تصباح ا١تنَت ( ا١تهايأة : با٢تمز ا١تناكبة , األمر ا١تتهايأ علي(ُٓ

 ( يف األصل "عليو" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُٔ
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كىو , (ِ)ةأا١تهاي (ُ)النادرة تدخل يفف ا١تؤ  أف  على  بناءن  ؛على من كقع كقت كجوُّا يف نوبتو
 .مع كبلـ فيو ما يأيت يف اللقطةك  األصح

كاف   إف إال   أقواتحيث كاف يف بلد  أك بعضو (ّ)]٬تزئ الصاع[يف جنس الواجب فبل  اكأم  
السابق  األصحعلى  ءن بنا ؛(ٓ)كنوعان  جنسان  (نوُ عَ  ىً دّ ؤَ )مُ أك ٤تل  (ْ)(دِ لَ ب َ  وتِ قُ  بِ الِ ن غَ )مِ 

عنو  ما١تودٍّ  (ٔ)ب قوتمن غال ءم فبل ٬تزم ٖتملها ا١تؤدٍّ مث ا كجبت عليو ابتداءن أهن  كىو 
, النفوس إليو /أ[ُٗٗ] وؼشتكل أك قوتو كثمن ا١تبيع ممن غالب قوت بلد ا١تودٍّ  (ٕ)[ال]ك

ببلد  فلو كاف الرقيق مثبلن , مل عنو ال بلد ا١تؤدٍّ راء بلد ا١تؤد  الفطرة لفقكمن مث كجب صرؼ 
 وتيكقض ,بلد سيده بلده ال ءوت بلد الرقيق على فقراصرفت من غالب ق آخرببلد  كسيده

كاف   إذا (َُ)فيها كاإلخراج مبلد ا١تؤدٍّ   (ٗ)قوت (ٖ)األصح ا١تذكور اعتبار غالبىذا على  ءانب
كٮتتلف , ءابتدام ا١تؤدٍّ   (ُِ)يبلقى حينئذو الوجوب  أف  ١تا مر ؛ غَت مكلف (ُُ)عنو ما١تؤدٍّ 

                                                           
 ( يف )ج( " فيها " .(ُ

 . ََِ/ِ, الغرر البهية  ِٔٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْٔ- ُْْ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( يف األصل " يكفي" (ّ

 . ِّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِّ/ٔ, اَّموع  ُِِ/ٔ فتح العزيز,  ّْٕ/ّ( ينظر: البياف (ْ

 . ِّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٓ/ٔ, اَّموع  ُِٖ/ّ( ينظر: التهذيب (ٓ

 ( يف األصل زيادة " البلد" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 ا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األصل , ك (ٕ

 ( يف )ج( "غالبو" .(ٖ

 ( " قوت" سقطت من )ج( .(ٗ

 ( يف )ج( " منها " .(َُ

 ( " عنو" سقطت من )ج( .(ُُ

 ( "يبلقي" سقطت من )ج( .(ُِ
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نواع من شعَت لبياف األ ن ٘تر أك صاعان خرب صاع م  (ُ)وفي كىففأى , الغالب بإختبلؼ النواحي
أك , ةتمل كما قالو ٚتاعة استثناء ىذهق فيبل عنو كآَف يعرؼ بلد ا١تؤد   كلو, (ِ)َتال للتخي

 (ْ)أك ٮترج فطرتو للةاكم, و فيواألصل أن   ف  أل؛ من قوت آخر بلد عهد كصولو إليو (ّ)أخرج
ع , كالذم يتجو أنو مىت سهل إخراجها للةاكم الذم َف ألف لو نقل الزكاة , كذا قالو ٚت]

 مة يقينان للذٍّ و مربء ألن  ؛ قل كجباستئذانو يف الن   أك (ٓ)عن ٤تل كاليتو[ يعلم خركج ٨تو اآلبق
بُت  (ٗ)ٗتَت   (ٖ)ا ذكر[عم   (ٕ)/]أك علم خركجو لكفإف َف يتيسر ذ, مشكوؾ فيو (ٔ)[ق]كغَت

لكوف  إليو رعاية (َُ)[ق]ؿر بلد عهد كصو لو كمن قوت آخمن قوت بلده مسا٤تة خراجها إ
 نو يف الن  ذئستو إذا دفع للةاكم أك إككاضح أن  , و فيواألصل أن  

ي
خرج من قل كجب أف يكوف ا١ت

, األقوات فهو أعلى ل عنو فذاؾ كإال  قوت بلد ا١تؤد   /ب[ََِ] غالبكاف   و إفألن  ؛ رٍّ البػي 
 (ُُ)"اَّموع"كما صوبو يف   العربة بغالب قوت السنةك , يتكاألعلى ٬تزئ عن األدْف كما يأ

 

 
                                                           

 ( "فيو" سقطت من )ج( ك )د( , كيف )ب( "يف" .(ُ

 . ُُِ/ٔ فتح العزيز,  َٗٓ/ِ, الوسيط  ّٖٕ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( "ٮترج" .(ّ

 . ََِ/ِ( ينظر: الغرر البهية (ْ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٔ

 /أ( من )ب( .ّٖٗ( هناية )(ٕ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ( يف )ب( )٠ترب((ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . ُّْ/ٔ( اَّموع (ُُ
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, (ْ)(ّ)/تابعو عليو ٚتع متأخركف (ِ) [ك], (ُ)ب قوت كقت الوجوب كإف قاؿ بو الغزاِفال بغال
حوالف اٟتوؿ كعلى قد الغالب حاؿ جارة بالن  اؿ التٍّ م (ٓ)كعضده بعضهم  بالقياس على تقؤف

تستعملو  ال ا١تخرج مث   (ٕ)ف  بأ (ٔ)/رد بإمكاف الفرؽكيي , مةيف الذٍّ  ء الشراالثمن الغالب حُت
كقت  كىو اعتبار رم على األصلضرر عليها يف اٞت (ٖ)ستعملو ببلت النفس بل ٭تصل بو ما

 باستعماؿ (ٗ)وجوب مشقةاعتباره كقت ال ٓتبلفو ىنا فإهنا تستعمل ا١تخرج كيف, الوجوب
 (َُ)أكفق صل كاعتبار غالب قوت السنةن األفكاف ا٠تركج ع ر السنةماَف تألفو يف أكث

الوجوب  (ُُ)غَت ا١تقتات حالة إلزامويف  عيي ذري كقوؿ األ, فوجب رعاية ٞتانبهم للمستةقُت
بُت  كغَته سنومي فرؽ كما اعتمده اإل كال, نوعه ٦ت. عمخذ الكرٯتة من الن  و بأبو اشد من أن إضرار 
 .عيدم كالبةرموع كالقمح الص  الن   (ُّ)اٞتنس كغلبة (ُِ)غلبة

                                                           
 . َٗٓ/ِالوسيط ينظر: ( (ُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 /أ( من )ج( .ِّٓ( هناية )(ّ

 . ّْ/ٔ( ينظر: كفاية النبيو (ْ

 ( يف )د( " تقدٔف " .(ٓ

 /أ( من )د( .ِِٖ( هناية )(ٔ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " فإف " . ((ٕ

 ( يف )ج( " فبل " .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة  " عليها " .(ٗ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أرفق " .(َُ

 ( يف )ب( " حاؿ " .(ُُ

 ( يف )د( " عليو " .(ُِ

 ( يف )د( " عليو " .(ُّ
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بيب صاٌف إلخراج مر كالز  كجب فيو العشر أك نصفو من اٟتب كالت   /أ[َُِ] (رٍ ش  عَ مُ ) ككل 
 ر منا١تعش   كذا غَت   (ُ)(وَ )بب قدمو ت قيمتو بسقل   كلو قدٯتان  ف كاف سليمان الفطرة منو إ

 نٍ بَ لَ وَ ) (ِ)يابسلنب  -مع تثليث ا٢تمزة  كبإسكاهناكىو بفتح ا٢تمزة ككسر القاؼ  -(طٍ قِ )أَ 
قتضاه  ا (ْ)لكن ما, من زيادتو أفادهكما   ,معو :مأ (ّ)(بدٍ زُ )بِ حاؿ كوف كل منهما  (بنٍ جُ وَ 

 من "يرالتةر "زع زبده ٥تالف ١تا اقتضاه كبلـ ف ني إك  أقطان سمى ينب اليابس الل   أف  كبلمو من 
فبل  كحينئذو , (ٕ) كلنب فقطّتنب قوكيصح تعلي , (ٔ) (ٓ)[ق]إف كاف فيو زبد إال  يسماه  و الن  أ

 (ٗ)ماكقيس ُّ, كغَتىا (ٖ)السابقة األخبار قط يفر كاألكذلك لثبوت بعض ا١تعش  ؛ اعًتاض
  أفلنب ال   جزاءإشرط  أف   سانُتار عن ا٠تي  عيي ذري كنقل األ, الباقي

ي
اع خرج منو عن الص  يكوف ا١ت

 .أف ينقص عنو  ينبغيفبل و و فرعألن  ؛ ف نقص عنو فبلإف (َُ)/كاف صاعان   أقطان لو فعل 

 

                                                           
 ( " الواك " سقطت من )د( .(ُ

 . ُُٕ/ُ( ينظر : ٖترير ألفاظ النبيو (ِ

 . ُّٗ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُّ – َُّ/ٔ, اَّموع  ََِ – ُٖٗ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ّ

 ( يف )د( " أما " .(ْ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 ُُٕ/ُ( ٖترير ألفاظ النبيو (ٔ

 ( " فقط " سقطت من )د( .(ٕ

 من ىذا البةث . َّْينظر: ص( (ٖ

 ( يف )ج( " ُّا " .(ٗ

 /ب( من )ب( .ّٖٗ( هناية )(َُ
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قيق كالد  لنب كاٞتنب ا١تنزكعة الزبد قط كال  من كاألةم كالس  كالل   (ُ)كر ا١تخيضا ذي رج ٔتكخ
 /ب[َِِ] ف كاف قوتإك  ٬تزمء منها شيء زكاة فيها فبل ال يتال كاألقواتويق كالس  
 )) :اٟتديث بزيادة (ّ)اف ابن عيينوسفي كركاية, نص عليو معٌت ما و ليس يفألن  ؛ (ِ)البلد

كقوؿ , (ٔ)كىم منو اأهن   (ٓ)داكد أبوبل قاؿ  ,(ْ)ثُتنكرة عند احملدٍّ م .((صاع من دقيق
ص كقطع كنقلو عن الن   "اَّموع" صوبو يف بلؼ ماخً , (ٕ)لةم ٬تزمءال   أف   "نواراأل"

 .(ٖ)يُت خبلفونقلو عن العراق يف اإلماـط كغل  , األصةاب

                                                           
:  الصةاح ( ا١تخيض : فعيل ٔتعٌت مفعوؿ , كا١تخيض كا١تمخوض من اللنب الذم قد ٥تض كأخذ زبدة , كيستخرج زيٍبدةي بوضع ا١تاء فيو كٖتريكة . ينظر(ُ

 . ّٓٔ/ُ, القاموس احمليط  ٓٔٓ/ِ, ا١تصباح ا١تنَت  َُُٓ/ّ

 . َِِ/ِ, الغرر البهية  ُِّ – ُُّ/ٔ, اَّموع  َِٓ – َِِ/ٔ فتح العزيز,  َٖٓ/ِ( ينظر: الوسيط (ِ

لزىرم كعمرك ( سفياف بن عيينة بن أيب عمراف , بضم السُت كالعُت على ا١تشهور , أبو ٤تمد , ا١تكي ا٢تبلِف موالىم , كلد سنة سبع كمائة , ٝتع من ا(ّ

شافعي كأٛتد ابن حنبل كغَتىم , كاف إمامان عا١تان ثبتان حجة ٣تمعان على صةة حديثة بن دينار كالشعب كغَتىم , كركل عنو األعمش كالثورم  كشعبو كال

, ِِْ/ُٔتكة . ينظر: هتذيب األٝتاء كاللغات  ق(ُٖٗ)كركايتو , كحج سبعُت سنة, كأدرؾ نيفان كٙتانُت نفسان من التابعُت,  تويف سنة ٙتاف كتسعُت كمائة

 . ْْٓ/ٖء , سَت أعبلـ النببل ُّٗ/ِكفيات األعياف 

( . كالنسائي يف السنن الكربل , باب الرقيف يف زكاة ُُٖٔ) ُُّ/ ِ( أخرجو أبو داكد يف سننو , كتاب الزكاة , باب كم يؤدم يف صدقة الفطر (ْ

(  كقاؿ فقاؿ لو ََُِ) ٖٕ/ّ( كقاؿ ال أعلم أحدان قاؿ يف ىذا اٟتديث دقيقان غَت ابن عيينة ,  كالدارقطٍت , كتاب زكاة الفطر  َِّٓ) ِْ/ّالفطر 

 أف  ىذه الزيادة كىم من ابن عيينو .  َُِ/ِعلي بن ا١تدٓف كىو معنا يا أبا ٤تمد أحده ال يذكر يف ىذا الدقيق , كقاؿ االلبآف يف ضعيف أيب داكد 

ثنتُت كمائتُت , أحد حفاظ اٟتديث كعلمو ( أبو داكد : سليماف بن األشعث بن اسةااؽ بن شعيب األزدم السجستآف , اإلماـ شيخ السنة , كلد سنة ا(ٓ

ار الفقهاء , ٚتع  كعللو , كتب عن العراقيُت كا٠ترسانيُت كالشاميُت كا١تصريُت كاٞتزائريُت , إماـ أىل اٟتديث يف عصره ككاف مع إمامتو يف اٟتديث من كب

 .  ق(ِٕٓ)هو كيقاربو . تويف سنة ٜتس كسبعُت كمائتُتكتاب السنن كقاؿ فيو ٚتعت فيو أربعة االؼ كٙتاف مائة حديث فذكرت الصةيح كما يشب

 . ُِٖ/ُٓ, الوايف بالوفيات  َِّ/ُّ, سَت أعبلـ النببلء  َْْ/ِكفيات األعياف 

 ( .ُُٖٔ) ُُّ/ِسنن أيب داكد ينظر: ( (ٔ

 . َِٖ/ُ( األنوار (ٕ

 . ُُّ/ٔ( اَّموع (ٖ
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 ر٭تو فبل أكلونو  أكقدـ غَت طعمو  أكسوس  أك (ُ)]أك بلل[ بنةو غشب ١تعيااٟتب  اأم  
كجب بلوغ خالصو  ف َف يعيبوإ, فف َف يفسد جوىرهإك  (ِ)[يعيبو]٬تزمء كأقط فيو ملح 

 األصلح إُفعنو كال يتعُت الغالب بل لو العدكؿ , (ّ)الكيل ٭تسب ا١تلح يف كال, صاعان 
 ما (ٔ)ٮترج منو أففلو  ,(ٓ)[يعيبو]ال ٬تزمء كَف ا ٔت , ككذا يقاؿ يف حب ٥تتلط(ْ)لبلقتيات

بل  (وتاً قُ  نوُ مِ  يرٍ )خَ من  (و)أَ الغالب  إخراج الواجب من فيجزمء (ٗ)نصابان  (ٖ)طيبو (ٕ)يبلغ
, اضأك جذعة عن بنت ٥تة قٍّ حً  أكلو دفع بنت لبوف  ما فأشبو, اد خَتان و ز ألن  ؛ أفضلىو 
واساة ا١تستةقُت ٔتا كاساه ٔتفأمر , قها بعُت ا١تاؿلتعلي ؛ أعلى زكاة ا١تاؿ جنس ا َف ٬تز يفكإ٪ت  
 ما كاألعلى, كبو قوامو غذاكه /أ[َِّ] وى ما إُفظر فيها كالفطرة زكاة البدف فوقع الن  , اهلل

 .(ُُ)اءجز أالغرض كزيادة ف (َُ)٭تصل بو ىذا

 ا١تنصوب على - " قوتان " كقولو , األدْفكال  ا١تساكم (ُّ)ٮترج ال (ُِ)ون  أ "خَت" :كافهم قولو

                                                           
 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

  األصل ك )د( " بعينو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( .( يف(ِ

 . ِّٗ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  َِّ/ٔ فتح العزيز,  ُِّ/ٔ( ينظر: اَّموع (ّ

 ( قولو : " كال يتعُت الغالب بل لو العدكؿ عنو .....لبلقتيات "  سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 )ب( ك )د( . ( سقطت من )ج( , كيف األصل " يعينو " , كا١تثبت من(ٓ

 ( يف )ج( " عنو "  .(ٔ

 ( يف )ب( " بلغ "  .(ٕ

 ( يف )د( " طينة "  .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( ىنا زيادة : " كال يتعُت الغالب بل لو العدكؿ عنو إُف األصلح لبلقتيات" .(ٗ

 ( " ىذا "  سقطت من )د( .(َُ

 . ِّٗ/ ُأسٌت ا١تطالب  , ْٓ/ ٔ, كفاية النبيو  ُِٔ – ُِْ/ ٔفتح العزيز( ينظر: (ُُ

 ( يف )ب( "  أف " .(ُِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " ٬تزئ " .(ُّ
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 ف كافإك  قوتان  األصلح فيجزلء, ال أثر لزيادة القيمة (ِ)ون  أ -التشبيو  (ُ)[من] يزيالتم
ن عَ  يرٍ عِ شَ وَ )منو  (ْ)أقوتمر الت   إذ ؛غالب ببلده (يبٍ بِ ن زَ عَ  مرٍ تَ كَ )قيمة  أعلى (ّ)]الواجب[

صاع  (الَ ) (ٕ)اممنه أقوت ىو (ٔ)إذ؛ (ٓ)]باألكُف[لك كعن زبيب كذ, غالب ببلده( مرٍ تَ 
بالنسبة  ء٬تزل من الواجب فبل أغلىحد٫تا أف كاف إك , (ٖ)/من جنسُت :مأ (امَ نهُ مِ )
صاع ))  :لظاىر خرب؛ (ٗ)رٌ من البػي  خرج نصف صاع منو كنصفان أمر فف كجب الت  كأ  (دٍ احِ وَ لِ )

سو ٜتسة يك أفكفارة اليمُت   ء يف٬تزل كما الك  .(ُُ)((من شعَت صاعان  كأ (َُ)/من ٘تر
من  ٓفٍّ فلو غلب الربى  ,وعُت باٞتنسُت فيما ذكرالن   (ُِ)كاٟتق ابن أيب ىريرة, كيطعم ٜتسة

كتوقف , جٍّ ككزيفو ابن   ,إخراج نصف صاع برٓف كنصف صاع معقليَف ٬تز  مثبلن  (ُّ)/مرالت  

                                                           
 ( يف األصل ك )ج( " عن " , كا١تثبت من )ب( ك )د( .(ُ

 ( يف )ب( " أف "  .(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف )ج( " قوت " .(ْ

 ن )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " باألعلى " , كا١تثبت م(ٓ

 ( يف )ب( " أك " .(ٔ

 . ُُٖ/ِ, مغٍت احملتاج  َّّ/ِ, ركضة الطالبُت  ُِٖ – ُِٕ/ٔ فتح العزيز,  ُْٖ/ ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٕ

 /ب( من )ج( .ِّٓ( هناية )(ٖ

 . َّْ/ِ, ركضة الطالبُت  َِِ/ٔ فتح العزيز,  ّٕٔ/ّ, البياف  ُٔ/ُ( ينظر: التنبيو (ٗ

 /ب( من )د( .ِِٖة )( هناي(َُ

 .َّْص  ( سبق ٗتر٬تو (ُُ

عن أيب العباس ( ابن أيب ىريرة : اٟتسن بن اٟتسُت , القاضي أبو علي بن أيب ىريرة , لو كجو يف ا١تذىب الشافعي , كلو مسائل يف الفركع , أخذ الفقو (ُِ

. ينظر: ق(ّْٓ), لو شرح على ا١تختصر ,  تويف سنة ٜتس كأربعوف كثبلٙتائةابن سريج  كأيب اسةاؽ ا١تركزم , در س ببغداد كانتهت إليو إمامة البغداديُت 

 . ِٔٓ/ّ, طبقات الشافعية الكربل  ِّّ/ُُ, الوايف بالوفيات  ٕٓ/ِكفيات األعياف 

 /أ( من )ب( .َّٗ( هناية )(ُّ
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 مأ ع مطلقان و اختبلؼ الن  عربة ب و الن  أظاىر كبلمهم  إف  : مث قاؿ إطبلؽ تزييفو يف عيي ذري األ
 .كىو متجو ,ادـ تباعأ, ٓفٍّ كالربى  ليٍّ كا١تعقً  (ُ)[تقاربا]أ ءن سوا

, فلو ملك نصفي عبدين ء ذلك على تفصيل فيويجزلف /ب[َِْ] ثنُتا بالنسبة إلأم  
 أك يوٮترج عن اثنُت كعبد أفكلو , خرج عن نصف صاع من قوت ٤تلوأختلف ٤تلهما أك 

َف ٬تز تبعيض  كلو ملكا عبدان , (ِ)منو أعلىمن  خركاآلد حد٫تا من قوت البلأصاعُت يو قريب
الفطرة ٕتب  أف  على  ءن بنا؛ رج من غالب قوت بلد العبد كما مركٮت, (ّ)اع ا١تخرج عنوالص  
فيما ذكر فبل  (ٓ)[سيديو]كالعبد مع  (ْ)فرعيويف نفقة ض كمن كا١تبع  , عنول على ا١تؤد   ءن ابتدا
 (ٔ)"ا١تنهاج"صلها كأك  "الركضة"كتصةيح  ,ب قوت بلديهمارج من غالكٮت ض فطرهتماتبع  

أشار إليو كما  (ٕ)[مبٍت]أك , متأخركفضعيف كما قالو ٚتع  ,صورة العبد يض يفبعجواز الت  
كيدؿ عليو ذكر٫تا ذلك قبل  ,(ٗ)معلى ا١تؤدٍّ  (ٖ)]ابتداءن[ ا ٕتبعيف كىو أهن  افعي على الض  الر  
  إذال عنو ا١تؤد   أف  قدمتو من  ا على ماتأكيل عبارهتما ْتمله (َُ)كاألكُف, صةيح ا١تذكورالت  

                                                           
 ( يف األصل" أتفاكتا " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 . ِّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٓ/َّٔموع , ا َِِ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ِ

 . ِّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٕ/ْ( ينظر: ا١تهمات (ّ

 ( يف )ب( " قرعتو " .(ْ

 ( يف األصل " سيدتو" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٓ

 . ُٕ/ُ منهاج الطالبُت,  ِِْ/ٔ فتح العزيز,  َِْ/ِ( ركضة الطالبُت (ٔ

 من )ب( ك )ج( ك )د( .( يف األصل " مشى " , كا١تثبت (ٕ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ٖ

 . ِِّ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (ٗ

 ( يف )د( " زيادة ٛتل " .(َُ
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رقيق غَت  يفىنا  (ّ)فكبلمهما ينئذو كح مبلد ا١تؤدٍّ  (ِ)]قوت[ اعترب (ُ)كاف غَت مكلف
 .  (ٔ) (ٓ) ]سيديو[مع  (ْ)كعبد حينئذو  بعيضفيجوز الت  مكلف 

مرجح  ال إذ /أ[َِٓ] ؛ٗتَت غالب فيها كال أقواتلو كاف بالبلد  ون  أ (ٕ)فهم كبلموأك 
 ,كاة مث بالعُتتعلق الز  ل؛ لبوفقاؽ كبنات ال  صلح يف اجتماع اٟتً عُت األا ت٪ت  إك , (ٖ)أكُف كاألعلى

 ٥تلوطان  ف بران يقتاتو  اهنم لو كانو أ مي سنو اإل خذأاع مر من منع تبعيض الص   ىذا مع ماكمن 
  ذاإك , (ٗ)منور كجب حد٫تا اكثأ كافف  إك , واءَت إف كاف ا٠تليطاف على الس  ٗتك ٨توه أبشعَت 

ل إليو بلداف يف القرب ستو فإف ا ,(َُ)]إليو[ قرب الببلدأكاف بالبلد قوت غَت ٣تزئ اعترب 
نتو ؤ م (ُْ)ومن لزمل من مالو عن فطرة ضاؽ الفاضلو  (ُّ)(وَ ), (ُِ) (ُُ)ءيهما شاخرج من أأ

 يءف فضل شفإ, يهاعلابدأ بنفسك فتصدؽ )) :٠ترب مسلم ؛(ُٓ) كجوبان  )قدم نفسو(
                                                           

 ( يف )ب( " مطلق " .(ُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 ( يف )ج( ك )د( " فكبل٫تا " .(ّ

 ( يف )د( " العبد "  .(ْ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 ( " كعبد مع سيديو "  سقطت من )ج( .(ٔ

 ( يف )ج( " كبلـ ا١تصنف " .(ٕ

 . ْْ/ٔ, كفاية النبيو  ِِٖ/ٔ فتح العزيز,  ُِٖ/ّ( ينظر: التهذيب (ٖ

 . ّّٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ٗ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( " شاء "  يف )د( غَت كاضةو .(ُُ

 . ُٓ/ٔ, كفاية النبيو  ُّْ/ٔ, اَّموع  ُِٖ/ّ( ينظر: التهذيب (ُِ

 ( " الواك "  سقطت من )د( .(ُّ

 ( يف )ج( " تلزمو "  .(ُْ

 . ُّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٖ/ٔ فتح العزيز,  َٔٓ/ِ, الوسيط  َّْ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ُٓ
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خرجو عن أثر أكك أاع ف فضل بعض صفإ .(ُ)((فلذم قرابتك يءف فضل شفإ, فؤلىلك
بل  ال مطلقان لكن , كًتتيبهم فيها  :مأ (ةِ قَ فَ الن   )كَ بينهم  (بَ ت  رَ وَ )نتو ؤ م (ّ)من تلزمو (ِ)/بعض

 (ٕ)"اٟتاكم"١تا يف  خبلفان , (ٔ)يخافالش   (ٓ)قاؿ كما  (م  أُ ى لَ عَ  بٍ أَ ) (ْ)مع تقدٔف: مأ (يمِ قدِ تَ )بِ 
مث , مافتسقط ٔتضي الز   ا معاكضة النفقتها آكد ألهن   الف  و؛ قدـ بعد نفسو زكجتفي ,(ٖ)هكغَت 

 اه كإف عبلمث اب, ص كاإلٚتاعكنفقتو ثابتة بالن   ن يأيتو اعجز ٦ت  ألن  ؛ كلده الصغَت
ا ألهن  ": اَّموع"قاؿ يف  ,(ٗ)فقةلك عكس الن  مو كذأمث , ـاألكلو من قبل  /ب[َِٔ]

 و منسوب إليوكاألب أكُف ُّذا فإن  رؼ طهَت كالش  لفطرة فللت  اا م  كأ, حوجللةاجة كاألـ أ
 . انتهى .(ُُ)وتكيفي ال تيبصل الًت  أ (َُ)فقة يفن  الا كهن  كمرادىم بأ, يشرؼ بشرفوك 

شرؼ منو فدؿ على أوين ك٫تا بو يقدـ ىنا على األغَت فإن  الفرؽ بالولد الص   مي سنو ل اإلكابط
 . (ُِ)ارىم اٟتاجة يف البابُتاعتب

                                                           
 ( .ٕٗٗ) ِٗٔ/ِ, باب االبتداء يف النفقو بالنفس مث أىلو مث القرابة  مسلم يف صةيةو أخرجو( (ُ

 /ب( من )ب( .َّٗ( هناية )(ِ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " لزمو " .(ّ

 ( يف )ج( " تقدٔف " .(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " قالو" .(ٓ

 . ُِِ/ٔ, اَّموع  ُّٗ/ٔ فتح العزيز( (ٔ

 . ِِْ( اٟتاكم الصغَت ص (ٕ

 . َّ/ْ:  ا١تهمات ( ينظر(ٖ

 . ُّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِ/ٔ, كفاية النبيو  َُّ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٗ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٗ

 ( " يف "  سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 . ُِِ/ٔ( اَّموع (ُُ

 . ِٗ/ْا١تهمات ينظر: ( (ُِ
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ا١توجب كما يف األب  (ِ)ببيف الس   اءو ستمع اإل إال   رؼ مرجةان عترب الش  ن ال ابأن   (ُ)كيرد
 غَت مستوو  (ٓ)ون  غَت فإالص   ٓتبلؼ, (ْ) (ّ)/٫تا مستوياف فيهاوالدة ك إذ ىو فيهما ال؛ كاألـ

فجـز , حينئذو  رؼ كعدموُف الش  و أحوج فبل نظر إألن   ؛مقدـ عليهمابل ىو  لكهما يف ذمع
 ارح رد عليو بنةو مامث رأيت الش  , فيو نظر سنومي اإل (ٗ)/قاؿ (ٖ)ٔتا (ٕ)كغَته (ٔ)"اإلسعاد"

 . (َُ)وذكرت

يبدأ  ون  أ ْتثك , ٓتبلؼ ا١تلك ةعبلقتو الزمشرؼ منو ك اٟتر أ ألف  ؛ قيقالر  مث كلده الكبَت مث 
ا إ٪ت  تيب ر من أف ىذا الًت  كما تقر  , (ُّ)ق عتقو بصفومث با١تعل   ربا١تدب   (ُِ)[مث] (ُُ)ـ الولدنو بأم

 كجوبو سنومي ث اإلْتلكن  /أ[َِٕ] ,كبلمهم  عليو (ُْ)]ىو ما دؿ[ يق٬تب عند الضٍّ 

                                                           
 ( يف )ب( زيادة " على " .(ُ

 ( يف )ب( " النسب " .(ِ

 فيهما " .( يف )د( " (ّ

 /أ( من )د( .ِِٗ( هناية )(ْ

 ( يف )ب( زيادة " على " .(ٓ

 . ّٕٔص  بشرح اإلرشاد ( اإلسعاد(ٔ

 . َِّ/ِ( ينظر :  الغرر البهية (ٕ

 ( يف )ب( " عما " .(ٖ

 /أ( من )ج( .ِّٔ( هناية )(ٗ

 . /أِّٓ شرح اٞتوجرمينظر: ( (َُ

 ( يف )ب( زيادة " مث بالولد " .(ُُ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األ(ُِ

 . َُِ/ّ, هناية احملتاج  ُُٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُّٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ُّ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُْ
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 كعليو, نظر ظاىر وكفي .١تاؿ قد يتلفف اكأل ,(ُ)]الواجب[طبق على  رؼليكوف الص   مطلقان 
أف تقًتض " البةر"كللزكجة كما يف , لؤلىم تقدٯتان  ةعة سنتيب عند الس  الًت  يكوف يبعد أف  ال

الزكج ىو  كألف  , لعدـ تضررىاللفطرة  (ِ)ال لتضررىا بإنقطاعها؛ قةعلى زكجها الغائب للنف
 .العاجز ك٨توه  (ْ)[باأل]كمثلها يف ذلك , (ّ)هاخراجا١تخاطب بإ

رجة  رج عنهم يف الد  خا١ت :أم (واوَ است َ )ك أك بعضو صاعان  َف ٬تد إال   (نِ )إِ ا١تخرج  (رَ ي   خَ تَ )وَ 
خرج بُت للمي  (يعَ وزِ تَ  الَ وَ ) (ٔ)ستوائهم يف الوجوبإل؛ (ٓ)ن يشأفيخرجو عم  , كزكجات كأكالد

 إذا َف ٬تد إال   ٓتبلؼ ما, اجب يف حق كل ببل ضركرةعن الو  لنقصو حينئذو ؛ اثنُت فأكثر
 . (ٕ)لواجبا بعض

 (ٗ)حىت (ٖ)م عنوكَف يؤد   من كجبت فطرتو على غَته: اد بو ىناكا١تر  (نوُ عَ  ىً دّ ؤَ مُ لِ )وَ 
تسقط عن الزكج كالقريب ف, كٕتزئ ا(هَ اجُ خرَ )إِ  (ُّ)بقولو (ُِ)عنو خباراإل(ُُ) (َُ)يطابقو

                                                           
 ( يف األصل " الباقي " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُ

 ( " ال " سقطت من )د( .(ِ

 . َِٔ – َِٓ/ّ( ْتر ا١تذىب (ّ

 ( يف األصل " االف " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ْ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " شاء " .(ٓ

 . َُِ/ّ, هناية احملتاج  َِّ/ِ, الغرر البهية  ُُِ/ٔ, اَّموع  َْٔ/ّ( ينظر: هناية ا١تطلب (ٔ

 . ُّٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ََّ/ِ, ركضة الطالبُت  ُٕٖ/ٔ فتح العزيز( ينظر: (ٕ

 ( " عنو "  سقطت من )د( .(ٖ

 ( يف )ب( " حقان " .(ٗ

 ( يف )ب( " مطابقة " .(َُ

 ( يف )د( زيادة " قوؿ " .(ُُ

 ( " اإلخبار عنو " سقطت من )ج( .(ُِ

 ( يف )ج( " قولو "  .(ُّ
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لو قًتاض كغَته ك إب (ّ) (ِ)[أصلو] كبلمو دكف كبلـ  هزكجتو كقريبو كما أفاد (ُ)يُت بإخراجالغني
)ءن بنا ؛بغَت إذهنما

 . (ٓ)مل عنو مث يتةملو ا١تؤدٍّ ا١تؤد   /ب[َِٖ] وب يبلقيجالو  ف  على أ (ْ

إذنو ليس  (ٖ)كإخراجها بغَتفطرهتا من مالو  للزكجة أخذ من أف   (ٕ)كبلـ أصلو  (ٔ)كما أك٫تو
ليس  حران  كأا ف كاف قنًّ بأ (وجٌ زَ  رَ عسَ أَ ن إِ )فَ  (ٗ)موسر مطالبتو بإخراجهاكليس لزكجة , مراد

  (امَ نهُ ت عَ طَ قَ سَ )ف كانت غنية بل إاٟترة فطرهتا ك  َف يلـز زكجتو يفضل عما مر معو ما
   ؛٢تا إخراجهالكن يسن , (ُِ)افعيكالر   (ُُ) (َُ)"للةاكم" وكم خبلفان ه كما رجةو الن  عسار إب

                            فطرهتا ىو ما ة العبد اٟترة ال يلزمهازكج ف  أمن  ذكره اكم, (ُّ)طهَتىامن ا٠تبلؼ كلت خركجان 
, (ُ)صلهاأك  (ُٔ)"الركضة"لكن الذم يف , (ُٓ)"اَّموع"كموضع من   ,(ُْ)"ا١تنهاج"يف 

                                                           
 ( يف )ب( " فإخراج " .(ُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ِ

 . ِِْ( اٟتاكم الصغَت ص (ّ

 ( " بناءن " سقطت من )ج( .(ْ

 . َِّ/ِ, الغرر البهية  ُِْ – ُِّ/ٔ, اَّموع  ّْٔ/ّ, البياف  َُْ/ّ( ينظر: حلية العلماء (ٓ

 ( يف )د( " أفهمو " .(ٔ

 . ِِْاٟتاكم الصغَت ص ينظر: ( (ٕ

 ( يف )ج( " من غَت " .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة  " خبلفان ١تا يف األنوار " .(ٗ

 ( يف )ج( " ١تا يف اٟتاكم"  .(َُ

 . ِِْ( اٟتاكم الصغَت ص (ُُ

 . ُّّ – ُُّ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (ُِ

 . ُِٓ/ٔاَّموع  :( ينظر(ُّ

 . ُٕ/ُ منهاج الطالبُت( (ُْ

 . ُِٓ/ٔ( اَّموع (ُٓ

 . ِٕٗ/ِ( ركضة الطالبُت (ُٔ
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ؿ ك األ ف  أ دكالعب (ّ)فالفرؽ بُت اٟتر ا١تعسر كعليو, تسقط عنها ا الهن  أ (ِ)"اَّموع"من  آخر
 كؿدكف فطرة زكجة األ (ْ)اعليه طرة زكجتوٓتبلؼ الثآف فوجبت ف, ىل للتةمل يف اٞتملةأ
ا ٕتب على على أهن   ءن بنا (ٓ)(دٍ ي  ن سَ عَ )فبل تسقط  أك عبدان  حران  مزكجة ٔتعسر ةه فطرة أم (الَ )

ف لسيدىا أ ألف  ؛ ٓتبلؼ األمة, رة بكماؿ تسليمها نفسهاكفارقت اٟت, ءن ابتدا عنو لا١تؤد  
, (ٕ)( ٔ)كا١تلك أكُف يةسبباف ا١تلك كالزكج ع فيهاو اجتمكألن   /أ[َِٗ]يسافر ُّا كيستخدمها

سار َف تسقط عن يا عند الهن  أل ؛كهناران  ا لزمت الزكج ا١توسر إذا سلمها لو السيد ليبلن كإ٪ت  
ف أك ك اَّنو كلو أخرجها من مالو عن كلده الصغَت أ ,(ٗ)( ٖ)عنوا الزكج السيد بل ٖتمله

ر كأنو فيقد  , (ُُ)يكوملتكيستقل ب (َُ)ولو كالية علي ف  أل ؛الغٍت جاز "اَّموع"فيو كما يف الس  
فيو كإف صةت نيتو عن الوِف ينوم عن الس   كمر أف  , األداء عنو (ُِ)[توُف]لك مث كو ذمل  

ا ٪ت  إك , (ُ)القاضي ذفبإ (ُْ)/من ما٢تما إال   (ُّ)]عنو[ م إخراجهاكليس للوصي كالقيٍّ  ,نفسو

                                                                                                                                                                     
 . ُٖٓ – ُٕٓ/ٔ فتح العزيزينظر: ( (ُ

 . ُُٗ/ٔ( اَّموع (ِ

 " كا١تعسر " .( يف )ب( (ّ

 ( يف )ج( " عليو " .(ْ

 . ّٖٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٓٔ/ّ, البياف  ُِّ/ّ, التهذيب  ُِٕ/ّْتر ا١تذىب  :( ينظر(ٓ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " أقول " .(ٔ

 . ّٖٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٓٔ/ّ, البياف  ُِّ/ّ, التهذيب  ُِٕ/ّ( ينظر: ْتر ا١تذىب (ٕ

 ( يف )د( " منو " .(ٖ

 . ّٖٗ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب  ((ٗ

 ( يف )ج( " إلنو لو عليو كاليو " .(َُ

 . ُّٔ/ٔ( اَّموع (ُُ

 ( يف األصل " بودل" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُّ

 /ب( من )د( .ِِٗ( هناية )(ُْ
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كاة قالو الز   يٓتبلؼ مستةق, ُتين متعٍّ رب الد   ف  أل ؛اء دينو من ما٢تماجاز ٢تما قض
 و الن  كاألكجو أ, بغَت إذف القاضيلك ذ (ّ )جاز ٢تما اهنم لو ا٨تصرك كقضيتو أ, (ِ)القاضي

مليك ك٫تا كقدرة على الت   ها ٭تتاج لنيةئداين بأف آاء الد  كاة كقضالز   ءداآ (ْ)/كيفرؽ بُت, فرؽ
كمن مث جاز لؤلجنب قضاؤه عن  (ٔ)فإنو ال ٭تتاج (ٓ)ضاء دينو[]ق ٓتبلؼ, ىلهماليس من أ

؛ ذنوإب ال  إ (ُُ)]من مالو[ عنو (َُ)[ٮترجها] شيد فبلالر   (ٗ)ا كلدهم  أ, عنو (ٖ)ال آداؤىا (ٕ)/الغَت
 . /ب[َُِ] (ُِ)بتمليكو لعدـ استقبللو

 غَته إف َف ٬تد شيئان  (وِ تِ طرَ فِ )لِ  كإف كاف مألوفا (مِ ادِ خَ ال يرِ )غَ قيق الر   (زءُ جُ ) كجوبان  (عَ يبِ )وَ 
؛ مةكٓتبلؼ عبد ا٠تد ,٢تا بدالن  ف  أل؛ ارةين ٓتبلؼ الكف  ا يباع يف الد  كم,(ُْ)( ُّ)ٮترجها منو
كإف عند ا٠تدمة كا١تسكن  بيع فيها كجوبان مة نعم إف لزمت الفطرة الذٍّ  ,ليو كما مرللةاجة إ

                                                                                                                                                                     
 . ّٖٗ/ٌُت ا١تطالب , أس ُّٔ/ٔ, اَّموع  َُّ/ّ( ينظر: التهذيب (ُ

 . ّٖٗ/ُ( ينظر: أسٌت ا١تطالب (ِ

 ( يف )ج( " ٢تم " .(ّ

 /ب( من )ب( .ُّٗ( هناية )(ْ

 ( يف األصل ك )ب( ك )د( " قضائو " , كا١تثبت من )ج( .(ٓ

 ( يف )ب( زيادة " لذلك" كيف )د( " كذلك " .(ٔ

 /ب( من )ج( .ِّٔ( هناية )(ٕ

 ( يف )ج( " أدكائهما " .(ٖ

 )د( زيادة " الصغَت ".( يف (ٗ

 ( يف األصل " ٮترجهما " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ُُ

 . ّٖٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُّٔ/ٔ( ينظر: اَّموع (ُِ

 ( يف )ب( ك )ج( )عنو( .(ُّ

 . َِْ/ِ , العرر البهية ُِِ/ٔ, اَّموع  َِٓ/ّ( ينظر: ْتر ا١تذىب (ُْ
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فإف امتنع باع , جور احملكِف ككالبائع ا١تالك أ, فيو إللتةاقها بالدٍّ ؛ يباع فيها ابتداءن  (ُ)َف
 .(ِ)للمجهوؿفهمو بناء بيع  أكما عليو قهرا ن اٟتاكم 

أخذ  ف يدفع لو غَت ماكاألكُف أ, (ّ)لزمو فدفعها لو عنو جاز تدفع فطرتو ١تستةق  :ةخاتم
, (ٓ)ليوإ و دفعها بعينهال (ْ)]جاز[ افع مستةقكالد  , مهاماـ فقس  كلو دفع زكاة لئل, منو

ف كاف الوقف إ يف أىل الربط بأف   يي قً كأفىت الفارً ,  حل أخذىا كما سيأيتالينايف (ٔ)[ككجوُّا]
 تكحدث]ُّا كاف على ا١تقيمُت   ككذا لو, (ٕ)[لةغال]١تلكهم ؛ ينُت لزمتهم الفطرةععلى م

أك على , (ٗ)كمن أتى بعدىم ال يشاركهم ُّا, يف ملكهم لدخو٢تا؛ مقيموف كفيو (ٖ)[ولغال
 يف ا١تعلـو (َُ)]فيلزمو[ا١تقاـ ُّا  يان قبل الغركب ناك  ليهاكدخل بعضهم إ الصوفية مطلقان 

 

                                                           
 ( " َف "  سقطت من )ب( .(ُ

 ( يف )ب( " اَّهوؿ"  .(ِ

 . ُّٗ/ٔ, اَّموع  ُْٓ/ّ, هناية ا١تطلب  ّٕٓ/ّ( ينظر: اٟتاكم الكبَت (ّ

 ( سقطت من األصل , كيف )ب( " فإف"  , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ْ

 . ُّٗ/ٔ, اَّموع  ُِٖ – ُِٕ/ّ( ينظر: ْتر ا١تذىب (ٓ

 صل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( سقطت من األ(ٔ

 ( يف األصل " العلو " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ٕ

 ( يف األصل " كحديث العلو " كيف )ب( " كحدثت العلو " كا١تثبت من )ج( ك )د( .(ٖ

 ( يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيها " .(ٗ

 ( يف األصل " فيلزمهم ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(َُ
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ا عند فأم  , كلو إذا كقف عليهم مطلقان   /أ[ُُِ] ىذا (ُ)ك, نو باٟتضورلتعيٍّ ؛ اٟتاصل للرباط
 ايتهمر جا١تدارس ا١تقدرة  تفقهةكم ,كل يـو لكل منهم فبل فطرة عليهم  وتشرط قدر ف

ثبت على  ملكهم ف  أل؛ اف َف يقبضو إعليهم ك  (ّ)]كالوقف[ ذا ىل شواؿإ (ِ)هر يلزمهمبالش  
 .(ٓ)  (ْ) [لةغال ٚتلة] من ةا١تشاىر  قدر

  

                                                           
 اك"  سقطت من )ب( ك )ج( .( " الو (ُ

 ( يف )ب( " يلـز مث " .(ِ

 ( سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .(ّ

 ( يف األصل " ٛتلو العلة " كيف )ب( ك )ج( " ٚتلة العلة " كيف )د(  "ٚتلة " ك " الغلو "  ساقطة من )د( .(ْ

 . َُِ/ِ, مغٍت احملتاج  َِْ – ِّٗ/ّ( ينظر: النجم الوىاج (ٓ
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 امِ يَ ي الص  فِ  ابٌ بَ 

)َّ ىن من خن حن ُّٱ : كمنو, اإلمساؾ : كىو لغة 
هار إلمساؾ كصاـ الن   .(ُ

 . (ِ)كاقف: م أمئاكفرس ص, َتعن الس   مس فيوالش  

 . (ْ)٥تصوص على كجو (ّ)رإمساؾ عن ا١تفطٍّ  : كشرعان 

)َّ مي خي  حي ُّٱ :قولو تعاُف, (ٓ)ٚتاعكاألصل يف كجوبو قبل اإل
كقولو , (ٔ

 .ا يأيتلك ٦ت  كغَت ذ , (ٕ)اٟتديث ((..على ٜتس سبلـبٍت اإل: )) كسلم وصلى اهلل علي

 عربة ٔتن منعو من كال, اعان ٚتو إك٬توز نقص ,(ٖ)نة الثانية من ا٢تجرةس  كفرض يف شعباف يف ال

 .(َُ) ا صامو كامبلن أكثر ٦ت   م صامو ناقصان  عليو كسل  هللى او صل  فقد صح أن   ؛(ٗ)يعةالشٍّ 

                                                           
 .ِٔسورة مرٔف , آية ( (ُ

 . َُٕٗ/ٓ, الصةاح  ُُٖ/ ُِ, هتذيب اللغة ٖٗٗ/ِينظر: ٚتهرة اللغة ( (ِ

 يف )ج( " الفطر " .( (ّ

 . َُْ/ِ, مغٍت احملتاج َْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . ِِٓ/ٔ, اَّموع َُْ/ّ, ا١تغٍت ّٗ/ُينظر: مراتب اإلٚتاع ( (ٓ

 . ُّٖسورة البقرة , آية ( (ٔ

( , كمسلم يف صةيةو , كتاب اإلٯتاف , باب ٖ) ُُ/ُ" بٍت اإلسبلـ على ٜتس" أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب اإلٯتاف , باب قوؿ النب ( (ٕ

 ( .ُٔ) ْٓ/ُ" بٍت اإلسبلـ على ٜتس" قوؿ النب 

 . َِْ/ِ, الغرر البهية َِٓ/ٔ, اَّموع ّٔٗ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٖ

 . ُُّ/ِ٭تضره الفقيو  ينظر: من ال( (ٗ

, كابن ماجو يف سننو , كتاب الصياـ, باب ما جاء يف : الشهر تسع كعشرين" َِٔ/ٕأخرجو أٛتد يف مسنده من حديث عبداهلل بن مسعود ( (َُ

ب الصياـ , باب ما ( , كالًتمذم يف سننو , كتاِِِّ)ِٕٗ/ِ( , كأبو داكد يف سننو, كتاب الصياـ , باب الشهر يكوف تسعا كعشرين ُٖٓٔ) َّٓ/ُ

 . ٖٗ/ٕ( , كصةةو االلبآف يف صةيح أيب داكد ٖٗٔ)ٔٔ/ِجاء أف الشهر يكوف تسعا كعشرين 
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ال ينقصاف من سنة [ :أم .(ِ)((ينقصاف رمضاف كذك اٟتجة  ال (ُ)دا عيشهر )) : كمعٌت خرب
ف تتواُف أ ك٬توز, ـو كاٟتج ُّماق الص  لتعلي ؛ اكخص  , الينقص ثواُّما (ّ)]كاحدة, أم غالبان, أك

 .(ٓ)ظر للعادةو بالن  كأن  .(ْ)٬توز ال: كقوؿ ابن عبد الربٍّ , نواقصٜتسة شهور 

كرمضاف من  ,(ٔ)صـو كاجب فنسخ بوقبلو  ]/بُِِ[ كَف يكن: صةابناقاؿ أ
 .ـو دكف كقتويف اآلية ألصل الص   (ٖ)]شبيوكالت[, (ٕ)خصائصنا

ال ٬تب بأصل الشرع صـو غَت , ك (ٗ)كإمساؾ عن ا١تفطرات, كنية, مئاص: نو ثبلثةركاكأ
 . (ُِ)ارةك كف  أ ٨تو نذرو  (ُُ)]بعارض[٬تب  (َُ)/اكإ٪ت  , رمضاف

 ا٭تصل إم   عليقاتجاؿ كالت  ـو كغَته من اآلسبة إُف الص  بالنٍّ  مطلقان  (انَ ضَ مَ )رَ شهر  (وتُ بُ )ث ُ ك

                                                           
 يف )ج( " شهراف عيداف " . ((ُ

, باب شهرا عيد ال ينقصاف ( (ِ ( , كمسلم يف صةيةو , كتاب الصياـ , باب بياف معٌت قولو ُُِٗ) ِٕ/ّاخرجو البخارم يف صةيةة , كتاب الصـو

 " شهرا عيد ال ينقصاف "ِ/ٕٔٔ (َُٖٗ. ) 

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 َف أقف عليو( (ْ

أنتهى , ككأف يف )ب( ك )ج( ك )د( " كصةةو يف شرح مسلم , كفيو قالوا كقد يقع النقص متواليان يف شهرين أك ثبلثة كأربعة , كال يقع أكثر من أربعة.  ((ٓ

  االستقراء, كعليو ٭تمل قوؿ ابن عبد الرب ال ٬توز أكثر من أربعة " بدؿ " ك٬توز أف تتواُف ٜتسة شهور ......بالنظر للعادة " .مستند ذلك 

 . ِِٕ/ّ, النجم الوىاج  ِِٗ/ّ, ْتر ا١تذىب ّٔٗ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٔ

 يف )ج( " خصائصو " .( (ٕ

 ( ك )ج( ك )د( . يف األصل " كالتنبيو " ,كا١تثبت من  )ب( (ٖ

 . َُْ/ِ, مغٍت احملتاج َْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٗ

 /أ( من )د( .َِّهناية )( (َُ

 يف األصل, ك )ج( " تعارض" , كا١تثبت من )ب( ك )د( .( (ُُ

 . ِْٖ/ٔينظر : اَّموع ( (ُِ
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؛ (ِ)بلؿبرؤية ا٢ت اكإم  , قليبلن  أك كثَتان   (ُ)مغيمة كانت السماءف  إك  يومان  (ينَ ثِ الَ ثَ  انَ عبَ شَ  امِ مَ تَ )بِ 
ف غم عليكم إف, لرؤيتو كافطركا, لرؤيتو ا صومو )): كسلم ١تا صح من قولو صلى اهلل عليو

 .(ٕ) ))غب(( (ٔ)ركاية كيف, (ٓ) (ْ) (())أغميركاية  كيف, (ّ) ((عدة شعباف ثبلثُت فأكملوا

رده يف , (ٖ)لك مكركهف ذأ: األكثرينكقوؿ , يقاؿ رمضاف أفيكره  و الن  أفهم كبلمو أك 
 (َُ)/حبهر ٨تو أي إُف الش   قرينة تصرفو (ٗ)ف َف يكنإك  واب خبلفوالص   ف  أب "موعاَّ"

أخبار بدكف شهر يف  بل ثبت ذكره, فيو لعدـ ثبوت هنيو ؛ كما ذىب إليو احملققوف,رمضاف
 ال ةتعاُف توقيفي وئٝتاأ ف  أل؛ غَت صةيح, اُفاهلل تع أٝتاءو اسم من ن  أ: كقو٢تمصةيةة, 

 كتوابعو من صبلة (ومٍ صَ لِ )سبة بالنٍّ  ثبوتو (ُِ)()وَ  ]/أُِّ[, (ُُ)بدليل صةيح إال  ثبت ت

                                                           
 يف )ب( ك )ج( ك )د( " غيمان " .( (ُ

 . ّْٓ/ِة الطالبُت , ركضِْٗ/ٔ, فتح العزيز ْٕٓ/ّينظر: البياف ( (ِ

( , كالدارقطٍت يف سننو, كتاب الصياـ ُِِٖ) ُّٔ/ْأخرجو النسائي يف السنن الصغرل , باب ذكر االختبلؼ على منصور يف حديث ربعيٍّ فيو ( (ّ

ةو االلبآف يف (, كصةْٕٗٗ) َّٓ/ْ( , كالبيهقي يف السنن الكربل , باب النهي عن استقباؿ شهر رمضاف بصـو يـو أك يومُت ُِٓٔ) َُٔ/ّ

 . َٕٗ/ِصةيح اٞتامع الصغَت كزيادتو 

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " غمٍّي " .( (ْ

 ( .ُِِٕ) َُٗ/ّأخرجو الدارقطٍت يف سننو , كتاب الصياـ ( (ٓ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " أخرل " .( (ٔ

, باب قوؿ الرسوؿ ( (ٕ  (.َُٗٗ) ِٕ/ّا , كإذا رأيتموه فأفطركا " " إذا رأيتم ا٢تبلؿ فصومو أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو

 . ْٗٓ/ ّ, البياف ّٔٗ/ّينظر : اٟتاكم الكبَت ( (ٖ

 يف )ب( ك )د( زيادة " مث " .( (ٗ

 /أ( من )ج( .ِّٕهناية )( (َُ

 . ِْٖ/ٔاَّموع ( (ُُ

 " الواك " سقطت من )د( .( (ُِ
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رمضاف كما نبو عليو  (ِ)]بدخوؿ[ (ُ)قُتكاإلحراـ بالعمرة ا١تعل   عتكاؼكاإل اكيحالًت  
ككاف عدؿ  إذا شهد ُّا عند القاضي (وُ لَ الَ ىِ )كاحد  (دلٍ عَ  ةِ ؤيَ رُ بِ )٭تصل  (ّ)شيكر الز  

رجع فيها اليت ي يشًتط فيو العدالة الباطنة كىي لكن ال, (ْ)امرأة كال ان عبد يكفي فبل ,شهادة
١تا  خبلفان , (ٕ)"اَّموع" كما صةةو يف كونو مستورا ن (ٔ)فيها  يبل يكف ,ُتا١تزكٍّ  (ٓ)إُف قوؿ

كذلك ١تا  ؛(َُ)بكي كغَتهللسي  (ٗ)]تبعان [بد من ثبوهتا  و الن  أمن  (ٖ)/فقد يو٫تو كبلـ ا١تصنٍّ 
 يتأٓف ر : أمكسل   وى اهلل عليخربت النب صل  أ )) :(ُُ)اهلل عنهما صح عن ابن عمر رضي

, ـواالحتياط للص  ؛ كا١تعٌت يف ثبوتو بالواحد (ُِ).((اس بصياموالن   كأمر, فصاـ, ؿ٢تبلا
 . (ُّ)دعول إُفاج ٭تت فبل كشهادة العدؿ ا١تذكور شهادة حسبة

                                                           
 يف )د( " ا١تتعلقُت " .( (ُ

 من )ب( ك )ج( ك )د( . يف األصل " بالدخوؿ " , كا١تثبت( (ِ

 . َُْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 . ِٕٕ/ٔ, اَّموع  ِْٓ-َِٓ/ٔ, فتح العزيز ُِْ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ْ

 " قوؿ " سقطت من )د( .( (ٓ

 " فيها " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 . ِٕٕ/ٔاَّموع ( (ٕ

 /ب( من )ب( .ِّٗهناية )( (ٖ

 ا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل , ك ( (ٗ

 . ِٓٓ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (َُ

 يف )ج( " عنو " .( (ُُ

( , قاؿ االلبآف يف صةيح أيب داكد ِِّْ) َِّ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو , كتاب الصـو , باب يف شهادة الواحد على رؤية ىبلؿ رمضاف ( (ُِ

 إسناده صةيح . َُٓ/ٕ

 . َِٓ/ِ, الغرر البهية  ِٕٕ/ٔاَّموع  , ُّ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ُّ
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لو شهد ك , هادةبد من لفظ الش   فبل, هادة ال الركايةلك من باب الش  ذ ف  أر م ٔتا تقر  لً كعي 
ـو ك٬تب الص  : م, قاؿ ٚتع منهم البغوٍّ (ُ)ٓتبلؼ الواحد, اثناف على شهادة العدؿ صح

 ]/بُِْ[ (ْ)كىو. (ّ)ف َف يذكره عند القاضيإبالرؤية ك  (ِ)خربه موثوؽ فيوأعلى من  أيضان 
ؿ على ك لكن ٛتل بعضهم األ. (ٓ)هادة َف ٕتبشإف قلنا : باغكابن الص    اإلماـمن قوؿ  أكجو

  دؽي صً  (ٔ)]وبلق[ن كقع يف م
ي
, ٬تب على العمـو و الن  أا١تراد  ف  أ (ٕ)]على[ كالثآف, خرب ا١ت

 .كليس ببعيد  فاسقان  (ٖ)يائف كاف الر إك  يائدؽ للر على من كقع يف قلبو صً  و ٬تبن  أكقضيتو 

ح بو , كما صر  ا٢تبلؿ رأيت ٓفٍّ أشهد , أ(َُ)( ٗ)ـالد   أيبالبن  خبلفان  هادةيف الش   يكيكف
 (ُِ)]على[,  أرضعتوشهد أٓفٍّ : أء بقوؿ ا١ترضعةكيؤيده االكتفا, كجماعة متقدمُت(ُُ)افعيالر  
دراكات ية من باب اإلالرؤ  ألف  ؛ فسعلى فعل الن   (ُّ)هادةلك من الش  ذ ف  أم سلً ني  ا الان  

                                                           
 . ِٖٕ/ٔ, اَّموع  ِٓٔ/ٔ, فتح العزيز ُِٓ/ّينظر: التهذيب ( (ُ

 يف )ب( ك )ج( ك  )د( " بو ". ( (ِ

 .ُٔٓ/ّينظر: التهذيب ( (ّ

 يف )د( "كىذا".( (ْ

 . ِٔٓ/ٔ, فتح العزيز ُّ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ٓ

 . )ب( ك )ج( ك )د(يف األصل "قبلو" , كا١تثبت من ( (ٔ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 "كإف كاف الرائي" سقطت من )ب( .( (ٖ

ائة, رحل إُف ابن أيب الدـ: إبراىيم بن عبداهلل بن عبد ا١تنعم بن أيب الدـ, شهاب الدين, ا٢تمدآف, اٟتموم, الشافعي, كلد سنة ثبلث كٙتانُت كٜتسم( (ٗ

. ينظر: ق(ِْٔ)ُّا, كٝتع كحدث بالقاىرة, لو مصنفات عديدة منها " أدب القضاة, ك " مشكل الوسيط ", تويف سنة اثنتُت كأربعُت كستمائة بغداد كتفقو 

 . ُُٓ/ٖ, طبقات الشافعية الكربل ِٓ/ٔ, الويف بالوفيات ُِٓ/ِّسَت أعبلـ النببلء 

 . ْٓ/ ْينظر : ا١تهمات ( (َُ

 . ِٔ/ٓينظر: فتح العزيز ( (ُُ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُِ

 يف )ب(  زيادة "خبلفان " .( (ُّ
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من  ف يقوؿ غدان أ يكفي كال, فسعلى فعل الن   (ُ)]شهادة[هادة ُّا فليست الش   كالعلـو
 خذهأ (ِ), كأف يقوؿعنده ا١تشهودي  يوافقو عليو قد يعتقد دخولو بسبب ال وألن  ؛ رمضاف

 . (ْ)ـو ليلة الغيمالص   إ٬تابن يرل ٦ت   أك, حساب (ّ)من

 بالواحد (ٓ)ذا نذر صومو يثبتإ هر ا١تعُت  الش   ف  أ آفه عن تصةيح الركيٍّ كغَت  سنومي كنقل اإل
كبو جـز , (ٕ)رمضاف ؼ يفا٠تبل فيو أف  من  "موعاَّ"كىو قضية ما يف  ,(ٔ)رمضافك

ف الفرؽ بُت حرمة أكب, لكا١تشهور خبلؼ ذ ]/أُِٓ[ ف  أض بلكن اعًتي , (ٖ)فنٍّ ا١تص
          .رع سلك كاجب الش  سلك بو مأف يي ذر الن   ألصل يفا ف  أكيرد ب, (ٗ)هرين ظاىرالش  

, (َُ)يخافالش   األصةاب كرجةو ثبوت رمضاف بواحد ىو الذم درج عليو قرر منمث ما ت
و ن  أُف إلك الشافعي رضي اهلل عنو رجع عن ذ ف  أب (ُِ)وعلي (ُُ)ا١تتأخرينكاعًتاض كثَت من 

من  (ّ)مٍّ رً يمى الص   (ِ)/أشار إليومردكد ٔتا , (ُ)ـاألي  يف (ُّ)يعي بً الر  كما ذكره , بعدلُت ال  إيثبت ال 
                                                           

 " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د(.الشهادةيف األصل "( (ُ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( "يكوف".( (ِ

 "من" سقطت من )ب(.( (ّ

 .َْٗ/ُينظر : أسٌت ا١تمطالب ( (ْ

 يف )د(  )ثبت( .( (ٓ

 .ُُّ/ّذىب ينظر : ْتر ا١ت( (ٔ

 . َِٗ/ٔاَّموع ( (ٕ

 .ِّّ/ُينظر : ركض الطالب ( (ٖ

 .َْٗ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ٗ

 .ِٕٕ/ٔ, اَّموع َِٓ/ٔينظر : فتح العزيز ( (َُ

 .ّْ/ْينظر :ا١تهمات ( (ُُ

 يف )ب( ك )د( "عليهما", كيف )ج( "عليها".( (ُِ

رادم , موالىم , أبو ٤تمد , اإلماـ احملدث كالفقيو الكبَت , صاحب اإلماـ الشافعي , كىو الذم الربيع بن سليماف بن عبداٞتبار , ا١تؤذف ا١تالربيع: ( (ُّ

داكد كالنسائي  ركل أكثر كتبو , قاؿ الشافعي : الربيع راكييت, كلد سنة أربع كسبعُت كمائة , ركل عن الشافعي كعبداهلل بن كىب كغَتىم , كركل عنو أبو
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 يفكما تدؿ عبارتو   (ٓ)سنة (ْ)/يف ا١تسألة ا َف يثبت عنده١ت   ثنُت بالقياساال إُفرجع  اإ٪ت  و ن  أ
كشهادة ابن , (ٕ)كحده األعرايبم قبل شهادة كسل   ى اهلل عليوو صل  ن  أ فلما صح   ,(ٔ)را١تختص

كيؤيد , ء سبب رجوعوالنتفا؛ الواحد (َُ)كاف مذىبو قبوؿ(ٗ) (ٖ)اهلل عنهم  ده رضيعمر كح
افعي كَف ٯتتنع كقد أطلع عليو الر   (ُّ) (ُِ)]"ندا١تس"[ مذكور يف (ُُ)اإلماـعن  ما مر   أف  لك ذ

                                                                                                                                                                     
فعية الكربل ا, طبقات الشٕٖٓ/ُِأعبلـ النببلء , سَت ُِٗ/ِ. ينظر: كفيات األعياف ق(َِٕ)سبعُت كمائتُت  ة, تويف سن كابن ماجو كأبو زرعة كغَتىم

ِ/ُُّ. 

 .َُّ/ِاألـ ( (ُ

 /ب( من )د( .َِّهناية )( (ِ

حضر ٣تلس القاضي أيب حامد ا١تركركذم, كتفقو  عبد الواحد بن اٟتسُت ابن ٤تمد , أبو القاسم الص يمرم, القاضي اإلماـ , نزيل البصرة,الص يمرم: ( (ّ

ا١تذىب على أيب الفياض, كأخذ عن ا١تاكردم صاحب اٟتاكم كغَته, كاف حافظان للمذىب كلو كجوه فيو , من تصانيفو : كتاب الكفاية , كاإليضاح يف 

, طبقات الشافعية الكربل  ُْ/ُٕ, سَت أعبلـ النببلء  ٓٔٓ/ِ. ينظر : طبقات الشافعيُت  ق(ّٖٔ)كالقياس كالعلل, تويف سنة ست كٙتانُت كثبلٙتائة

ّ/ّّٗ. 

 /أ( من )ب(.ّّٗهناية )( (ْ

 .  ُِْ/ِ, مغٍت احملتاج  َْٗ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ٓ

 كعبارتو : " كلو شهد برؤيتو عدؿ كاحد رأيت أف أقبلو لؤلثر فيو " . ُِٓ/ٖينظر : ٥تتصر ا١تزٓف ( (ٔ

( , كالًتمذم يف السنن , كتاب العدـ , باب َِّْ)َِّ/ِلسنن  , كتاب العدـ , باب شهادة الواحد على رؤية ىبلؿ رمضاف أخرجو أبو داكد يف ا( (ٕ

 ٖٗ/ّ( , النسائي يف السنن الكربل كتاب الصياـ , باب قبوؿ شهادة الرجل الواحد على ىبلؿ شهر رمضاف ُٗٔ) ٕٔ/ِماجاء يف العدـ بالشهادة 

, اسناده ضعيف , كرجالو ثقات , كعلتو أف ٝتاؾ بن حرب كاف يضطرب فيو فتارة يوصلو كتارة  ُِٔ/ِ يف ضعيف أيب داكد ( , قاؿ األلبآفِّّْ)

 يرسلو .

 . َّٖسبق ٗتر٬تو ص (  (ٖ

 "رضي اهلل عنهم" سقطت من )ب(, )ج( , )د(.( (ٗ

 يف )د( زيادة "شهادة" .( (َُ

 يف )ب( "من األـ" , كيف )ج( "عن األـ".( (ُُ

 يف األصل " ا١تستند" , كا١تثبت من )ب(, )ج( , )د( . ((ُِ

 . َُّ/ُينظر : مسند الشافعي ( (ُّ
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 وألن  ؛ شيئان  (ّ)( ِ)]"ندا١تس"[ا َف يرجح يف شرح ٪ت  إك , كتبوذلك من ترجيح ما رجةو يف   (ُ)مع
أيدم  أشهر كتب الشافعي رضي اهلل عنو ك٢تا يفمن  "ـاألي " ف  أك , لكذ (ْ)فيو ليس بصدد

لوف عليها وٍّ فوف منها كيعيغًت  ةسن ]/بُِٔ [ (ٓ)/ئةامن ٜتسم كمن بعدىم ٨تون  أصةابو
 أهنم كدينان  بق كرعان صب الس  ق كىم اٟتائزكف (ٔ)فكيف نظني , همنً أعيي  صبى حىت صارت ني 

, لو آخرلك كنص أكجب ٢تم ذ كخالفوه من غَت اعتماد على ما إمامهمص على ن لعواط  أ
من  هلوي ١توجب جً  إال  عنو  ابل َف يعدلو  !لكإُف بعض قواعده ك٨تو ذ فيو كااستند كجوابه 

االعًتاض  (ٕ)على عادهتم من ا١تتأخركفبو  أطاؿٔتا  حينئذو فبل تغًت , موي من علً  وي ملً كع هلوي جً 
فعة ككوف الشي , فقةىذا احملل كتفريق الص   أمثاؿ ذلك يف (ٖ)آخرك , يخُت كغَتىمعلى الش  

 .لك , كغَت ذسك الرؤك أعلى اٟتصص 

ق بو من ٨تو لٍّ عي  يقع ما كال, ٭تل دين مؤجل بو فبل, غَته " لصـو"  كخرج بقولو من زيادتو
ـ شهد اثناف أشهد بو عدؿ أ ءن سوا, كاٞتزيةكاة كالدية لز  يتم بو حوؿ ا كال, كعتق (ٗ)]طبلؽ[

 بو مث عل  م كً نعم لو ثبت رمضاف كحي  ,بو على شهادتو
ي
 ذلك أف  كا١تراد , (َُ)قعل  ق بو كقع ا١ت

                                                           
 "مع" سقطت من )ب( ,  كيف )ج( "من".( (ُ

 . ُِٖ-ُُٖ/ِشرح مسند الشافعي للرافعي ( (ِ

 يف األصل " ا١تستند" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 يف )د( " بصبدد " .( (ْ

 ( من )ج(./بِّٕهناية )( (ٓ

 يف )ب( ك )ج( زيادة "ُّم" , كيف )د( "يظن ُّم" .( (ٔ

 يف )د( "يف" .( (ٕ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( "كأجرم".( (ٖ

 يف األصل "الطبلؽ" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د(.( (ٗ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة "بو" .( (َُ
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كما   منان لك ضا َف يثبت ذكإ٪ت  , (ّ) (ِ)سنومي اإل وبو علينغَت الرآم كما  (ُ)]حق[يثبت يف  ال
 يف مًٍت  الضٍّ  الف  ؛ اءنسبثبوت الوالدة بال كاإلرثسب كالن  , بواحدثبت شواؿ بثبوت رمضاف 

, رعي ضركرم للةاجة إليوثبات البلـز الش  إك , للمشهود بو األمور الـز شرعي ]/إُِٔ[ىذه
, رع عليوَف يرتبو الش  (ٓ)]ذإ[ ؛(ْ)لو نو الـز كضعيإف سبة لرمضافبلؽ ك٨توه بالنٍّ بلؼ الط  ٓت

 جوالحتيا؛ يثبت َّرد ا٢تبلؿ و الن  أعلى , نفكاؾقابل لئل يف نفسو (ٔ)ا رتبو كاضعو فهوكإ٪ت  
بوع  تا١ت (ٖ)من جنس (ٕ)]التابع[إذا كاف  يثبت ضمنان  االشيء إ٪ت   ف  كأل, عليق ك٨توهإُف ثبوت الت  

 , أكمن ا١تاؿ مافإهن   (ٗ)كاإلرثسب ككالوالدة كالن  , من العبادات فإهنماـو كالفطر كالص  
 .يل اليو كا١تتبوع من العبادات اآل (ُُ)]كأ[ (َُ)ؿابع من ا١تاف الت  إ, فىنا ٓتبلؼ ما اآليل إليو

 يئا الرآ, أم  واترعدد الت   خربهأمن  (ُّ)]ك[, ئيَت الرآغ (ُِ)كاشًتاط العدالة ٤تلو يف حق

                                                           
 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 ب( ك )ج( ك )د( زيادة "كغَته" .يف )( (ِ

 . ِٓ/ْينظر : ا١تهمات ( (ّ

 "لو" سقطت من )د( .( (ْ

 يف األصل "إذا" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 "فهو" سقطت من )ج( .( (ٔ

 يف األصل "البائع" كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د(.( (ٕ

 يف )ج( "من ضمن".( (ٖ

 " كاإلرث" سقطت من )د( .( (ٗ

 يف )د( "األمواؿ" . ((َُ

 يف األصل )ك( , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُُ

 "حق" سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُِ

 يف األصل "أك" , كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُّ
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ر كً خربه من ذي أ, ككذا من سلمأف ف كاف كافران كأ, ف َف يكن عدالن إـو ك عليو الص   (ُ)فيجب
 .(ِ)أك فساقان  كفاران   اكانو   فإك 

  و الن  أ فنٍّ ـ ا١تصفهم كبلأك 
ي
جم هر طلوع الن  كؿ الش  أ فأكىو من يرل م نجٍّ عربة بقوؿ ا١ت

 . (ّ)٬توز ـو بل الالص  بو فبل ٬تب , بلٓفالفي 

 .(ْ)رالسف أدلة القبلة كيففا١تراد بو االىتداء يف  َّ  جه ين ىنٱُّٱ :قولو تعاُف اكأم  

 ]/بُِٖ[ منازؿ القمر كتقديريعتمد ن كىو م - لو كللةاسب أف   "اَّموع" صح يف نعم
كنقلو  ,أجزاهجاز  إذاو ن  أ "الكفاية" كصةح يف, (ٔ) (ٓ)وئ٬تز  و الن  أك ْتسابو ف يعمل أ - سَته
كصرح بو يف : قاؿ, بكيٌ كالسي  سنومٌ كاأل عيٍّ ذري كاأل كشيي ر ز  لبو اكصو  , (ٕ)األصةابعن 

 .(ٖ) ية اٞتـزشرط النٍّ أف الكبلـ على  يف "الركضة"

دت ل بو حىت لو شهد بو عدالف ري مً ية عي إمكاف الرؤ عدـ  على دؿ اٟتساب القطعيكلو 
 (َُ)بكيذكره السي , كشرعان  كعقبلن  حسان  (ٗ)ا١تشهود بو إمكافية من شرط النٍّ  ف  أل؛ شهادهتما

                                                           
 /ب( من )ب( .ّّٗهناية )( (ُ

 قطت من )ج( .لو "كإف َف يكن عدالن, كأف كاف كافران ....................أك فساقان " سقو ( (ِ

 .ِْْ/ٔ, كفاية النبيو َِٖ/ٔ, اَّموع  ِٔٔ/ٔينظر : فتح العزيز ( (ّ

 .ُٗ/َُتفسَت القرطب ,  ُٖٔ/ُٕتفسَت الطربم ينظر : ( (ْ

 يف )ب( , )ج( , )د( زيادة  "عن فرضو".( (ٓ

 .َِٖ/ ٔاَّموع ( (ٔ

 .ِْٓ/ٔينظر : كفاية النبيو ( (ٕ

 . ُُْ/ِمغٍت احملتاج  ,  َُْ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ٖ

 "بو" سقطت من )ب( .( (ٗ

 .َِٗ/ُينظر : فتاكل السبكي ( (َُ
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يسمةوف ٔتوافقتو  ال (ّ)/األصةاب حسب أف  أ: ك عيري ذلكن قاؿ األ, (ِ) (ُ)عةر زي  أبوكتبعو 
 ال , كاألصةابارح كما قالو ظاىرقاؿ الش  . اىد بالرؤية عدلُتكاف الش   إذالك على ذ

 .انتهى  (ْ) .ان كاحد اىد عدالن ف كاف الش  إيسمةوف ٔتوافقتو ك 

كال  عقبلن  كال اؿ حسان ٤تي  (ٓ)ا١تشهود بو ىنا أف  م سلً ني  ال ان  أب: بولوا ا عل  كعليو فيجاب عم  
لك , كذسند ٢تم غَت العادة ال إذ؛ ٦تنوعة ةالستةالااب بل ىو ٦تكن كدعول اٟتس  , شرعان 

 .رعية رد شهادة استوفيت شركطها الش   يقتضي ال

ـو ي إال  تكسف  مس الالش   أف  على  اٚتعو أاب س  اٟتي  أف   االستةالةتقرر من منع  كيؤيد ما
اىيم كلد إبر  فيو (ٔ)/ا كسفت يـو العاشر ١تا ماتأهن  كرد  ]/أُِٗ[ كقد ,الثامن كالعشرين

 أف  على  (ٖ)أك, االستةالةواتر على ٚتع منهم عدد الت  أ إفنعم , (ٕ)كسلم صلى اهلل عليو بالن  
قع الكسوؼ ا١تذكور على تقدير صةة كك , بكيقالو السي  ٕتو مااعندىم  سببها ضركرم

 أف  لى واتر عٚتع منهم عدد الت  أ إف إال  يرد ىنا  و الن  أعلى  ,يعوؿ عليو فبلسنده نادر 

 

                                                           
 يف )ب( , )ج( , )د( زيادة "كغَته".( (ُ

 . ِِٓ/ُينظر : ٖترير الفتاكل أليب زرعة ( (ِ

 /أ( من )د( .ُِّهناية )( (ّ

 /أ .ِٔٓينظر : شرح اٞتوجرم ( (ْ

 "ىنا" سقطت من )ب( .( (ٓ

 من ) ج ( . /أ(ِّٖهناية )( (ٔ

(, كمسلم يف صةيةو, كتاب الصبلة, باب ما عرض على النب ََُٔ) ّٗ/ِأخرجو البخارم يف صةيةو, كناب الصبلة, باب الدعاء يف ا٠تسوؼ ( (ٕ

ل السَت أف : كقد ذكر ٚتهور أى ِٗٓ/ِ( . قاؿ إبن حجر يف فتح البارم  َْٗ) ِّٔ/ِصلى اهلل عليو كسلم يف صبلة الكسوؼ من أمر اٞتنة كالنار 

 إبراىيم مات يف السنة العاشرة , كاألكثر على أهنا يف عاشر الشهر .

 "أك" سقطت من )د( , كيف )ب( ك )ج( "ك" .( (ٖ
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 . (ّ)ضركرم (ِ)عدـ كقوعو يـو العاشر مثبلن  (ُ)سبب

خر بغَت تلك الصفة, كأف قاؿ أحد٫تا أنو لو شهد كاحد برؤيتو بصفة, كآ كْتث الزركشي[
ة, كقد ينتقل, قاؿ خر يف الشماؿ َف يكن تعارضان؛ التفاقهما على أصل الرؤياآليف اٞتنوب ك 

؛  خرل مات كما لو قالت بنتو مات نصرانيان كأ ألنو من اٟتقوؽ العامةكاألحوط الصـو
نتهى. ٟتق اهلل تعاُف . ا(ْ)/ , نظران بة للصبلة عليو كدفنو يف مقابرنايتعارضاف بالنس مسلمان, ال

خر, كال ينافيو أف  ٯتكن انتقالو من أحد٫تا إُف اآلكىو ٤تتمل إف عُت ٤تلُت متقاربُت
لقتل ٔتةل ال ٯتكن كونو ٔتةل ؛ ألف ااحملل يف ٨تو القتل يوجب التساقطاالختبلؼ يف 

, كْتث قد تقع من أحد٫تا يف ٤تل كمن اآلخر يف ٤تل آخر , فإهناآخر, ٓتبلؼ الرؤية ىنا
عد غركب ليلة العيد أيضان أهنما لو شهدا أثناء رمضاف برؤية متقدمة َف يقببل كما لو شهدا ب

 تفويت لعيد, كذلك ال فائدة ىنا إال   تفويت صبلة اإال   ؛ ألنو كما ال فائدة مث  برؤية متقدمة
ليلة العيد كقعت بعد اٟتكم بإف ال   ف الشهادة مث  . كقد يفرؽ بأنتهىصـو ثبلثُت رمضاف. ا

, كىنا َف يدخل كقت اٟتكم بصـو غد أداء فا٨تصرت فائدهتا فيما مركأف صبلتو من ال
ر ناقصان فلسنا نتيقن الثبلثُت كال فطره فلم ينةصر فائدهتا فيما ذكر, كقد ٬تيء الشه

 (ٓ)]كجوب صومو حىت يلـز من قبوؿ الشهادة إبطاؿ ذلك

                                                           
 "سبب" سقطت من )د( .( (ُ

 "مثبل" سقطت من )د( .( (ِ

 ك )د( ىنا زيادة ". )ج(  كيف )ب( ( (ّ

 من )ب( /أ ّْٗهناية ( (ْ

 ك )د( . )ج(  ك)ب(  نسقطت من األصل, كا١تثبت م( (ٓ
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 القرل القريبة من البلد أىل كرؤيةة  اىرة الداللبالعبلمة الظ   ىيكتف ون  أ عيي ذري كْتث األ
, (ِ)ه من بعدهكاعتمد, كما ىو العادة, با١تنابر مضافأكؿ ر القناديل ا١تعلقة ليلة  (ُ)]الكبَت[

 (ّ)ارح كابن قاضي عجلوفالش    رأيتي , مثي ة قناديل ا١تقربة فجر يـو العيدبرؤي كتفاءكقياسو اال 
سياف بوجو كىو كثرت القناديل كثرة ال ٭تتمل معها الن  إذا  ارح ٔتا الش  ه كقيد, لكأفتيا بذ

 .ظاىر

ـو لص  مة باء رمضاف كشغل الذٍّ بقا األصل ف  أل: قاؿ, لك٬توز الفطر بذ ال وبأن   أفىتكشيخنا 
 .انتهى .(ْ)شرعان  حىت يثبت خبلفو

كجوب  (ٔ)فالوجو ]/بَِِ[ كإال  لك اعتقاد جاـز بذ (ٓ)إذا َف ٭تصل ٛتلو على ما كيتعُت  
من حصل لو اعتقاد جاـز  ف  أب شيخ بعض أكابر أصةابو فأفىتكمن مث خالف ال, الفطر

ن حصل لو ذلك , كمـوا١تعتادة لذلك كجب عليو الص   اتالعبلمبدخوؿ رمضاف من 
. ماهعتقاد اٞتاـز فيباال عمبلن  ؛الفطر ا١تذكورة لزموالعتقاد بدخوؿ شواؿ من العبلمات ا

 .انتهى

                                                           
 . )د( ك)ج(  ك)ب( سقطت من األصل , كا١تثبت من( (ُ

 . ُُْ/ِينظر : مغٍت احملتاج ( (ِ

لعبلمة القدكة ( تقي الدين أبو الصدؽ أبو بكر بن عبداهلل بن عبدالرٛتن بن ٤تمد , ا١تعركؼ يإبن قاض عجلوف , الزرعي مث الدمشقي الشافعي , اإلماـ ا(ّ

وم نة احدل كاربعُت كٙتا٪تائة, اشتغل على كالده كاخيو شيخ اإلسبلـ ٧تم الدين كغَتىم, كاف إمامان بارعان يف العلـو , درس باٞتامع األمالرحلة , كلد س

 ق(ِٖٗ)اف كعشرين كتسعمائةة ٙتكالشامية الربانية كالعمرية كالقاىرة , ألف كتابان ٝتاه " اعبلـ النبيو ٦تا زاد على ا١تنهاج من اٟتاكم كالبهجة كالتنبيو , تويف سن

 . ٓٔ/ّ, معجم ا١تؤلفُت ٔٔ/ِ, األعبلـ للزركلي  ُِٕ/َُ. ينظر: شذرات الذىب 

 . َُٓ/ّينظر : هناية احملتاج ( (ْ

 "للرائي" . )د( ك)ج(  ك)ب( يف ( (ٓ

 يف )ج( "فاألكجو".( (ٔ
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, لفطرا (ُ)]وجبي[بلعتقاد اٞتاـز بدخوؿ شواؿ العدؿ ا١توجب ل خبارإأف   علمكٔتا تقرر يي 
 .كىو ظاىر 

ضعيف كما . (ِ)على إخبار العدؿهار الن   آخر اإلفطار ٬توز االعتماد يف ال: آفكقوؿ الركيٍّ 
 ف  أل؛ فرمضا آخر (ّ)ٓتبلؼ, هار ٬توز الفطر فيو لبلجتهادن  ال آخر ف  أؽ بفر  كال يي , يأيت

, (ْ)/ىذا ؾ الموجودة يف ذا يكى ,ةو العبلممن شرط إذ األكؿ دكف الثآف االجتهاد ٦تكن يف
عرض يت بل  لئ؛ إخفاؤهاكم كجب عند اٟت (ٔ)كَف يثبت (ٓ)]وبكجو [ كأكحيث قلنا ّتواز الفطر 

لزكجة ا١تفقود  أف  اؿ كاعتمدكه عن القف   (ٖ)اذكرك وكم كغَته الن   رأيتي  مثي , (ٕ)كعقوبتو ١تخالفتو
يح فيما كىذا صر , (ٗ)ا كبُت اهلل تعاُفأف تتزكج فيما بينه ربىا عدؿ ٔتوتوخأ ذاإ

ذاؾ  ف  أل؛ أكُفىذا  بل (َُ)خربه عدؿ بدخوؿ شواؿأمن جواز الفطر ١تن  ]/أُِِ[تقرر
 األصل كقاطع للعصمة اليت, ١تختصة ٔتزيد احتياطبضاع اباأل (ُُ)/كمتعلق, دميآحق 

                                                           
 . )د( ك)ج(  ك)ب( يف األصل "موجب" , كا١تثبت من ( (ُ

 . ُُّ/ّىب ينظر: ْتر ا١تذ( (ِ

 "ٓتبلفو" )د( ك)ج(  ك)ب( يف ( (ّ

 /ب( من )ب( .ّْٗهناية )( (ْ

 . )د( ك)ج(  ك)ب( يف األصل "كجوده" كا١تثبت يف ( (ٓ

 /ب( من )د( .ُِّهناية )( (ٔ

 . ْٖٓ/ّ, البياف  ِٖٕ/ّ, ْتر ا١تذىب  ُٗ/ْينظر : هناية ا١تطلب ( (ٕ

 يف )ج( "ذكركه" .( (ٖ

 . َْٓ/ُٖت ينظر :  ركضة الطالب( (ٗ

 يف )ب( "رمضاف" .( (َُ

 /ب( من )ج( .ِّٖهناية )( (ُُ
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و ن  أ (ِ)يتوىم (ُ)نظر ١تا كال, أكُف فتأثَته فيما ٨تن فيو, ر خرب العدؿ فيوث  أ, كمع ذلك بقاؤىا
إطبلقهم ف أل؛ (ْ)]إثباتو[ر سي يعا١توت قد  ف  كأل, (ّ)يطوؿ تضررىا كانتظارىا بل  ئر مث لً ث  أا إ٪ت  

نو غَت أما من ش لك باعتبارذ أف  كزعم , لكتأثَته يدؿ على عدـ نظرىم ٠تصوص ذ
ضرر ٔتا ا الت  م  أك , (ٔ)]إثباتو[أف يعسر نو أليس من ش (ٓ)إذ؛ حا يف ا١توت فواضأم  , صةيح

كالغيبة مع جهل , ارضلعـ كما يف انقطاع الد  , يف مسائل كثَتة (ٕ)ا عليولو كر فلم يعوٍّ ذي 
 يضان أكال نظر , الفسخ مع تضررىا ٔتا ال يطاؽ و ال ٬توز ٢تا حينئذو ن  إف, (ٖ)يساره كإعساره

, ملٍّ سي ف إر عربة ُّذا اٞت ال وألن  ؛ إخباره بذلك ٞتره جواز الفطر لنفسو ي يفائالر  (ٗ)]ـاهتإل[
, أصبلن  ةمهت فبل, قلنا يعمل ٓتربه أـ ال سبة لنفسو يلزمو الفطر سواءن و بالنٍّ ن  أل؛ رفبل ج كإال  

 ]/بِِِ[بشهادة إال  ٬توز الفطر  و الن  أ بإطبلؽاليمن  أىلمن تقدـ من بعض  اءفتإف
صريح  دؿ عليو ما أيضان ما قدمتو  ا يؤيد, ك٦ت  ١تا تقرر (َُ)لك غَت صةيحلذ نظران عدلُت 
, ـو كالفطرالص   (ُِ)ْتساُّما يفم العمل للةاسب كا١تنجٍّ  أف  من  أصلهاك  (ُُ)"كضةالر "عبارة 

                                                           
 يف )ب( "١تن" .( (ُ

 يف )ج( , )د( زيادة "من" .( (ِ

 يف )ب( "بانتظارىا" .( (ّ

 . )د( ك)ج(  ك)ب( " كا١تثبت من يف األصل " اثنايو ( (ْ

 يف )ب( "أك" .( (ٓ

 . )د( ك)ج(  ك)ب( " كا١تثبت من يف األصل " اثنايو ( (ٔ

 يف )ب( زيادة "فيو" .( (ٕ

 يف )د( "كإعتباره"( (ٖ

 . )د( ك)ج(  ك)ب( " كا١تثبت من يف األصل "إليهاـ" كا١تثبت يف يف األصل " اثنايو ( (ٗ

 يف )ب( "صح" .( (َُ

 يف األصل زيادة "كغَت" .( (ُُ

 يف )ج( "من" .( (ُِ
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خبار العدؿ إب (ُ)العمل ف ٬توز بل ٬تب يف مسألتنافؤل, جاز ٢تما العمل بو يف الفطر فإذا
عبارة  ـو يرده٢تما بالص   (ْ) (ّ)كٗتصيص بعضهم جواز العمل ,باألكُفمر  (ِ)]أتيد قا١ت[

ال  شواالن  ف  أب (ٔ)منو ريظه (ٓ)األصةاب كالشافعيكتصريح , علم بنظرىايخُت كما يي الش  
ادة ال الركاية مفركض كما يعلم ذلك من ٣تموع  هلك من باب الش  ذ ف  أبعدلُت ك  إال  يثبت 

 كليس الكبلـ فيو., اسلعمـو الن   سبةبالنٍّ  كبلمهم يف ثبوتو

 ؿأك الليلة  ف  أاليـو ب خربٓف النب صلى اهلل عليو كسلم يفأ: بقوؿ من قاؿ أيضان و العربة ن  أك 
  مءك٬تز , (ٕ)يف الرؤيةك ال للش   يئاختبلؿ ضبط الر إل ؛باإلٚتاعـو بو فبل يصح الص  , رمضاف

عياض  اإلٚتاع اليت ذكرىا القاضيحكاية  , كيف(ٖ)/يئار ا١تر ئـو من ساذلك يف غَت الص  
 ةاهلل عليو كسلم على صفتو ا١تعركفصلى  (َُ)هآمن ر  أف  كجو  (ٗ)]اطياٟتن  [, ففي فتاكل نظر

 كحكى. (ُِ)]حياتو[كما يف بقولو   خذأ إٚتاعان كال  ٮتالف نصان  (ُُ)َف ]/أِِّ[ ٔتا فأفتاه

                                                           
 يف )ج( "للعمل" .( (ُ

 د( "ا١تقيد ١تا مر" , كا١تثبت من )ب( .يف األصل ك )ج( "ا١تفيد ١تا مر"  كيف )( (ِ

 "العمل" سقطت من )د( .( (ّ

 يف )د( "ُّما" .( (ْ

 زيادة  "رضي اهلل عنو" . )د( ك)ج(  ك)ب( يف ( (ٓ

 . )د( ك)ج(  ك)ب( سقطت من "  يظهر منو" ( (ٔ

 . َُْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُِٖ/ٔينظر : اَّموع ( (ٕ

 /أ من )ب( .ّٓٗهناية ( (ٖ

 .)د( ك)ج(  ك)ب( صل "ا٠تياطي" كا١تثبت من يف األ( (ٗ

 يف )ب( "رأل النب" .( (َُ

 يف )ب( "ال" .( (ُُ

 .)د( ك)ج(  ك)ب( يف األصل "فتاكيو" كا١تثبت يف ( (ُِ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

282 

 ح كجهان يكحكى شر  ,امتثالو مر كجب عليوأكأمره به آمن ر  ف  أ كجهان  سفرايٍتأبو إسةاؽ اإل
 .يشهد بو  أفـو يقوؿ لفبلف على فبلف كذا جاز لو ٝتعو يف الن   ن١ت أف  

١تا  , خبلفان بو ال مطلقان ا حو كما صر    (ُ)هاد يف حق األسَت ك٨توهيثبت رمضاف باالجت كقد
 انة َف يكلفو عن الرؤية كالبيٍّ  باإلسبلـعهد  ناحية حديثوا أىلفلو عجز , ركشيي يو٫تو كبلـ الز  

 .استكماؿ شعباف ثبلثُت  األصل ف  أل؛ بل يفطركف يـو الثبلثُت, ااجتهاد

 أفليس لو  إذ؛ مشكل كتصويره, يمً ارً أشار إليو الد   ما بعلم القاضي على أيضان كقد يثبت 
كىو غَت متصور  (ِ)١تعُت إلزاـاٟتكم  إذ ؛ركشيي الليلة من رمضاف كما ذكره الز   ف  أكم ب٭ت

إذا نعم  ,الثبوت ليس ْتكم إذ ؛هر من غَت حكميثبت الش   (ّ)اإ٪ت  و ن  أاىر كالظ  : قاؿ, ىنا
مى كً حي إُف اٟتكم ة كدعت اٟتاج يدمترتب عليو حق آل

إُف ذلك  مستندو  وبشرط (ْ)
 .انتهى . (ٓ)/بوتالث  

يف قو٢تم فدخل , بعدؿ كىو اٟتاكم (ٔ)بوتكبتقدير كجود اٟتكم كما ذكره فهو مستلـز للث  
؛ فيقاؿ ٔتثلو ىنا ذكر ا١تستند ٬تب فيو (ٕ)ء بالعلماضالق أف   ]/بِِْ[كسيأيت, برؤية عدؿ

 .تنجيم  أك لك ٨تو حساب ذه يفيكوف مستند أفمن  حذران 

                                                           
 . ِْٖ/ٔ, اَّموع  ْٖٓ/ّ, البياف  ٕٔ/ْينظر : هناية ا١تطلب ( (ُ

 يف )ج(  " العُت" .( (ِ

 " إ٪تا " سقطن من )ج( .( (ّ

 زيادة "بو" . )د( ك)ج(  ك( )بيف ( (ْ

 /أ( من )د( .ِِّهناية )( (ٓ

 يف )ج( "الثبوت" .( (ٔ

 زيادة "قد" .  )د( ك)ج(  ك)ب( يف ( (ٕ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

283 

كل (ىلِ أِلَ )ك ا١ترمء فيو (ُ)/ألىل البلدالعدؿ ىبللو يكوف بالنسبة  كثبوت رمضاف برؤية
ف َف إك ـو فيلزمهم الص   كالبصرةكبغداد كا١توصل  ,ؤيةطلع بلد الر  مع مى  يقينان  (دَ حَ ات   عٍ طلِ مَ )
 خبلفان , (ِ)وكمفة القصر كما رجةو الن  ؤية على مساالر   كبُت بلد بينو اد ماكز , رل يف ٤تلهميي 

؛ (ْ)ف مشى عليو يف شرح مسلمإك العربة ٔتسافة القصر  ف  أمن  (ّ)يافعالر  ك "اٟتاكم"١تا يف 
 ا١تناظر ٮتتلف (ٔ)ف  أل؛ األحكاـمن  رع ُّا كثَتان ق الش  عل  ف إك  ُّا (ٓ)رؤيةق للتعلي ال  وألن  

كاؿ مس كالز  ع الفجر كالش  كما يف طلو   أكُفا فكاف اعتبارى باختبلؼ ا١تطالع كالعركض
 ف  أب (ٕ)اكقد صرحو , ـو كغَتهباختبلؼ البقاع يف الص  ت ٥تتلفا اأهن  خبلؼ  و الن  إفكغركُّا 

كال نظر , العشاء ءداأكغَتىم يف ليل ٯتكنهم فيو , بحمس تطلع على قـو فيفوهتم الص  الش  
 إثباتمُت كقو٢تم غَت معترب يف كٖتكيم ا١تنجٍّ , (ٗ) (ٖ)/حساب إُفا١تطالع ٭توج  أف   إُف

يف  مة عدـ اعتبارهاكاألمور الع األصوؿيف  ]/أِِٓ[يلـز من عدـ اعتباره ال وألن  ؛ رمضاف
فبل ٬تب  (ُُ)سافاكخر كالعراؽ  ز ا١تطالع كاٟتجا (َُ)تاختلف إذا اأم  , ةا٠تاص كاألموروابع الت  

                                                           
 /أ( من )ج(  .ِّٗهناية )( (ُ

 . ِّٕ/ٔينظر : اَّموع ( (ِ

 . َُٖ, احملرر ص  ِِٓص  اٟتاكم الصغَتينظر :( (ّ

 . ُٕٗ/ٕينظر : ا١تنهاج شرح صةيح مسلم ( (ْ

 . يف )ج( "التتعلق الرؤية".((ٓ

 "كألف" . )د( ك)ج(  ك)ب( يف  ((ٔ

 . يف )ب( "كصرحوا" .((ٕ

 يف )ج(  " اٟتساب"  .( (ٖ

 /ب( من )ب( .ّٓٗهناية ) .((ٗ

 يف )ج( "أخلفت"( (َُ

 يف )د( "كا٠تراساف" .( (ُُ
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: رفعوي (ِ)رضي اهلل عنو (ُ)١تا صح عن ابن عباسك , لبعده؛ عوـو على من اختلف مطلالص  
كذا لو شك يف ك  .(ّ)يتها((ضا١تدينة العمل بق أىلوجب على ت اـ البالش   رؤيتو أف  ((

ء لعدـ ٬تب بالرؤية كَف يثبت يف حق ىؤال اإ٪ت   وكألن  , عدـ كجوبو األصل (ْ)ف  أل؛ اتفاقها
 .ؽ لزمهم القضاء كما ىو ظاىر تفانعم لو باف اإل ,ثبوت قرُّم من بلد الرؤية

قل من أكن يف ٯتي  اختبلؼ ا١تطالع ال أفنبو على  (ٓ)مي يزً ربً ين الت  الدٍّ  الشيخ تاجي  أف  علم أك 
رقي إذا اختلفت لـز من رؤيتو بالبلد الش   أهنانبو على  بكيٌ ف السي أك  ,أربعة كعشرين فرسخان 

مث  كمن ,كغَته سنومٌ , كتبعو عليو اإللككأطاؿ يف بياف ذمن غَت عكس  رؤيتو بالبلد الغريب
الغريب  زكاؿ بلده كرث كقت (ٔ)با١تغرب كل خركاآل شرؽ١تحد٫تا باألو مات متوارثاف ك 

 .زكاؿ بلده  لتأخر؛ رقيالش  

؛ كَف يكن غيما٢تبلؿ  اف َف يرك إك  (ينَ ثِ الَ ثَ  عدَ وا بَ رُ فطَ أَ )كلو برؤية عدؿ  اصامو  إذا ()وَ 
يثبت  الشيءإذ ؛ ر ثبوت شواؿ بعدؿيؤثٍّ  كال, ]/بِِٔ[عيةالعدة ْتجة شر  (ٕ)لكماؿ

                                                           
ابن عباس:( (ُ

 
 أبا يكٌت,  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل و رىسيوؿ عم اٍبني . ا٢تامشي القرشي قصي بن مناؼ عبد بن ىاشم بن ا١تطلب عبد بن العباس بن اهلل عبد

 أسد: ينظر.  الزبَت ابن أياـ يف كستُت ٙتاف سنة بالطائف مات األمة, حرب كيسمى, علمو, لسعة البةر؛ يسمى ككاف سنُت, بثبلث ا٢تجرة قبل كلد العباس,

 . ُُِ/ْ صةابةال ٘تييز يف اإلصابة, ُِٗ/ّ الغابة

 . )د( ك)ج(  ك)ب( ))رضي اهلل عنو(( سقطت من ( (ِ

 (. َُٕٖ)ٕٓٔ / ِمسلم يف صةيةو , كتاب الصياـ , باب بياف أف لكل بلد رؤيتهم كأهنم إذا رأكا ا٢تبلؿ ببلد اليثبت حكمو ١تا بعد عنهم  أخرجو( (ّ

 يف )د( " كألف " .( (ْ

ٟتسن بن أيب بكر, تاج الدين األردبيلي ا١تولد , التربيزم الدار, الشافعي الصويف, ا١تفيت ا١تتكلم , كلد سنة أربع علي بن عبداهلل بن أيب االتربيزم : ( (ٓ

ب كالفرائض, كسبعُت كست ماائة, أخذ عن قطب الدين الشَتازم كعبلء الدين ا٠توارزمي كخلق , متضلع بغالب الفنوف من ا١تعقوالت كالفقو كالنةو كاٟتسا

لقن شرح ا١تصباح , كعمل أحكاما يف علم اٟتديث ٝتاىا الفسطاط , كلو على اٟتاكم حواشي مفيدة كاختصر علـو اٟتديث البن الصبلح , تويف قاؿ أبن ا١ت

 . ّٓ/ّ, طبقات الشافعية ألبن قاضي شهبة ُّٕ/َُ, طبقات الشافعية الكربل ُْْ/ُِ. ينظر: الويف بالوفيات ق(ْٕٔ)سنة ست كأربعُت كسبعمائة

 يف )د(  "ككلن" .( (ٔ

 يف )ب(  "لكماؿ " . ( (ٕ
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عليها  ءساللوالدة بشهادة النٍّ  ضمنان  كاإلرثسب بدليل ثبوت الن   أصبلن يثبت بو  ٔتا ال ضمنان 
ا٢تبلؿ  (ُ)ف َف نرإفبل قضاء ك  ككذلك لو عيدنا بعدلُت كَف نر ا٢تبلؿ بعد ثبلثُت ,كما مر

بلؿ بعد الثبلثُت مع ا٢تر َف يي  مثي   لو صاـ بقوؿ من يثق بو فيما عيي ذري كتوقف األ, (ِ)لكلذ
 ألجل كاف احتياطان   اإ٪ت   أكالن  ـو عليوإ٬تاب الص   ف  أل؛ يصـوو ن  أ كالذم يظهر, ةوالص  
٤تل  ف  يقاؿ صـو العيد حراـ أل كالبل االحتياط عدمو,  ىنا يف الفطر احتياط كال ,ـوالص  

كاف   إفكالثبلثُت  و يفطر اٟتادمن  أةو يده بالص  كظاىر تقي, عيد و يـون  أحرمتو فيمن علم 
 .قرب أكلعل ىذا  ,أيضان لبلحتياط  و يصـو نظران ن  أك٭تتمل , كىو ٤تتمل, غيم

 ,اىد قبل اٟتكمالش   يلـز كرجوع ال فقيل, ـواس يف الص  اىد بعد شركع الن  كلو رجع الش  
لكنو توقف يف , عيي ذري كرجةو األ, هادةٟتكم بالش  شركعهم فيو ٔتنزلة ا ف  أل؛ يلـز كقيل

 أيضان يظهر ىنا  كالذم ,ء مصةيةماكالس   (ْ)/ا٢تبلؿ (ّ)ة كَف نرالعد   أكملنافيما لو  اإلفطار
هادة عهم كاٟتكم بالش  شرك من  (ٔ)/ذكر ]/إِِٔ[ ما العلة (ٓ)أف  م سلٍّ كالني , يفطركف ال مأهن  

 ينئذو كح, اٟتكم ُّا ةمنزل ا١توجب لتنزيلوبب تياط ىو الس  بل االح, لبلحتياطمن غَت نظر 
 إُف بلد ٮتالفوؤية من بلد الر   (رٌ افِ سَ مُ  قَ افَ وَ وَ ) بو مر فيما لو صاـ بقوؿ من يثق ىنا ما فيأيت

 , حىت لوثبلثُت أكملف كاف قد إك  (وماً صَ  رَ آخَ  عٍ طلِ مَ  ىلَ )أَ ا٢تبلؿ  أىلوكَف ير , يف ا١تطلع

                                                           
 يف )ج( "يركا " كيف )د( "يرل" .( (ُ

 . َُْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٗ-ِٖٕ/ ٔ, اَّموع  ّْٖ/ّينظر : ينظر : البياف ( (ِ

 يف )ج( "يرل" .( (ّ

 /ب( من )د( .ِِّهناية )( (ْ

 "أف" سقطت من )ب( .( (ٓ

 /أ( من )ب( .ّٔٗهناية )( (ٔ
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, كقد (ّ)أصلوح بو امسك معهم كما صر   دان معيٍّ  أصبح أف (ِ)/فوصلها بعدسفينة  (ُ)ارتس
 ,صار منهم إليهمباالنتقاؿ  (ٓ)وألن   (ْ)لككذ ؛كأبُت أحسن أصلوفعبارة , مي إليو عبارتوؤ ت

و يوافقهم ن  إفكا١تطلع ٥تتلف إُف بلدىا  ةشعباف من غَت بلد الرؤي ككذا لو سافر يـو ثبلثي
مث ثبتت  يـو الثبلثُت من شعباف مفطران  أصبحمن  , كنظَتهفطرأاف قد ف كإاإلمساؾ ك يف 
 أىل أىلو رألالفو يف ا١تطلع كقد بلد ٮت إُف أىلو مسافر من بلد َف ير افقك  (ٔ)ك, ؤيةالر  

فينة فجرت بو الس   مان حىت لو كاف صائ, أكمل ثبلثُتف َف يكن قد إك  طراً()فِ آخر مطلع 
  /بِِٖ [٤توالف عن زافيي٘ت - كفطران  كصومان , ١تا مر (ٕ)فطرأفطرين ىم مإليهم فوجد

 ةً يِ انِ مَ ثَ  امَ صَ  نإِ  ال  إِ  يقضِ يَ  الَ )معهم  فطرأ إذا (وَ ), صومهم كفطرىم: مأ - ا١تفعوؿ]
قضاء  صاـ تسعة كعشرين ال إذآتبلؼ ما , (ٖ)لكيكوف كذ هر الالش   ف  أل ؛يومان  (ينَ شرِ عِ وَ 

 .لك هر يكوف كذالش   ف  أل؛ عليو

ف كاف أب, كاؿكلو قبل الز   يـو الثبلثُت (اراً هَ ن َ  وِ تِ ؤيَ رُ لِ  رَ ث َ أَ  الَ )وَ  برؤية ا٢تبلؿ ليبلن  (ٗ)كالعربة
 بل تكوف,  سنومٍّ لئل خبلفان , بعد الغركب لكاف باقيان  ٔتقدار لو َف ٭تصل عارضان  ارتفاعو

                                                           
 ( "سافرت" .يف )ج( (ُ

 /ب( من )ج( .ِّٗهناية )( (ِ

 .ِِٓصالصغَت ينظر اٟتاكم ( (ّ

 " ذلك"  سقطت من )د( .( (ْ

 يف )ج( "أنو" .( (ٓ

 " الواك" سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 .  ُُْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٕ

 . ُُْ/ُطالب , أسٌت ا١ت ِٕٓ/ٔ, اَّموع  ِٖٔ/ٔينظر : فتح العزيز ( (ٖ

 "  .كالعَتة يف )ب( "( (ٗ
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إف كاف يف ثبلثي يفطر  شعباف كال إف كاف يف ثبلثيٯتسك  فبل, (ِ) (ُ)/يلة ا١تستقبلةلٍّ لً 
 من كربأاألىلة بعضها  )أف  ) :٥تالفرضي اهلل عنو من غَت  (ّ)عن عمر ١تا صح   ؛رمضاف
 اأم   .(ْ)(باألمس( رأياه ماأهن  تفطركا حىت يشهد شاىداف  فبل هناران  ؿا٢تبل رأيتم فإذابعض 

هر ٙتانية يكوف الش   أفـز يل بل  ئلً ؛ ا للماضيةأهن  حد أتو يـو التاسع كالعشرين فلم يقل رؤي
 . (ٓ)"اٟتاكم"و٫تو عبارة ت١تا قد  خبلفان , ؤية ليبلن ثر ٢تا بل البد من الر  أفبل , كعشرين

, كاإلٯتاف باألمنعلينا  وأىل  اهلل اكرب اللهم ): )يقوؿ أف ؿعند رؤية ا٢تبل سني يي : فرع
ا كربك اهلل, اهلل أكرب, ال حوؿ , ربن]/أ ِِٗ[ وفيق ١تا ٖتب كترضىكالت  , كاإلسبلـبلمة كالس  

شر  (ٕ), كأعوذ بك من شر القدر كمنهرأسالك خَت ىذا الش   (ٔ)/ٓفهم إالل   ,كال قوة اال باهلل
 مث   : )) أمنت بالذم خلقك ((.كثبلثان  ((. : )) ىبلؿ رشد كخَت(ٗ)كمرتُت .(ٖ) ((احملشر 

                                                           
 /ب( من )ب( .ّٔٗهناية )( (ُ

 . ِِٕ/ٔ, اَّموع  ِٖٔ/ٔفتح العزيز  ُٕٓ/ِ, الوسيط  ُٗ/ْينظر : هناية ا١تطلب ( (ِ

 يف )ب( ك )ج( "أبن عمر" .( (ّ

(, كالدارقطٍت يف سننو , باب الشهادة على رؤية ا٢تبلؿ َْٔٗ) ُّٗ/ِأخرجو إبن أيب شيبة يف مصنفو , باب يف ا٢تبلؿ يرل هناران, أيفطر أـ ال ((ْ

 ْٖٓ/ِ, كالتلخيص اٟتبَت  ّٖٕ/ٓ( , قاؿ يف البدر ا١تنَت ِٖٕٗ) ّٖٓ/ْ(, كالبيهقي يف السنن الكربل , باب ا٢تبلؿ يرل بالنهار ُِٔٗ) ُُِ/ّ

 ىذا األثر ركاه الدارقطٍت كالبيهقي بإسناد صةيح .

 . : " كرؤية ا٢تبلؿ بالنهار للمستقبلة "عبارتو, ك  ِِٓص  اٟتاكم الصغَت( (ٓ

 /ب( من )ب( .ّٔٗهناية )( (ٔ

 "من" سقطت من )ج( .( (ٕ

( بدكف الزيادة األخَتة " اهلل أكرب ..." , كقد أخرج ىذه الزيادة أٛتد يف ُِٕٗ) ََُٓ/ِأخرجو الدارمي يف السنن , باب ما يقاؿ عند رؤية ا٢تبلؿ ( (ٖ

 ٓ/ٖ( كفيها زيادة " اٟتمدهلل" بعد " اهلل أكرب" , كضعفها األلبآف يف السلسلة الضعيفة ُِِٕٗ) ّْٓ/ّٕبن الصامت ا١تسند من حديث عبادة 

الذم تطمئن إليو النفس أنو ثابت لوركده من عدة طرؽ ىو قولو عليو السبلـ : " اللهم أىلو علينا باليمن كاإلٯتاف كالسبلـ  َُ/ٖ( , مث قاؿ بعدىا َِّٓ)

 , ريب كربك اهلل, ىبلؿ خَت كرشد " , كأما بقية األدعية فشاذة منكرة .    كاإلسبلـ

 يف )ب( "مرتُت" .( (ٗ
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 .ذلك (ّ)كلباع يف  تٍّ لبل ؛ (ِ) ((لذم ذىب بشهر كذا كجاء بشهر كذاا (ُ)اٟتمد هلل ))
ال , يح بو من زيادتوصر , كالت  مطلقان أك لو سبب فاًل()نَ ـو حاؿ كونو : الص  أم( وُ تُ ح  صِ )وَ 

كمر  ,(ْ) يات((ا األعماؿ بالنٍّ إ٪ت   )) :؛ ٠تربـوأم الص    - وً يت  نً بً  -كيف نسخة  (ةٍ ي  نِ )بِ  توجد إال  
 ةهوة ك٥تالفمقصود لقمع الش   لكنو كفٌّ و كإف كاف تركان ن  كأل ,ة مستوىفن ي  الكبلـ على النػٍّ 

, لظاىر ا٠ترب اآليت ( ومٍ يَ  ل  كُ ) لِ  (ٔ)كالنفل الفرضة يف ي  كٕتب النػٍّ بالفعل,  (ٓ)لتةقفا ,ا٢تول
د كال يفسد أحد٫تا بفسا, ـويتخلل اليومُت ما ينايف الص   إذ ؛(ٕ)كل يـو عبادة مستقلة  كألف  

َف  كلو  هرنول أكؿ ليلة من رمضاف صـو الش  , فلو بلـُت يتخللهما الس  بلتاآلخر كالص  
ية يف كإف نسي النٍّ , رمضاف صـولو ثواب  لى ي ذلك ليةصي , لكن ينبغيكفي لغَت اليـو األكؿ

ت أف ١تن َف يبيٍّ  سني : يي وكملذلك قوؿ الن   (ٖ)/, كيدؿذلك يكفي بعض أيامو عند القائل بأف  

                                                           
 "هلل" سقطت من )ج( .( (ُ

( بدكف قولو " كجاء بشهر كذا" ,كىي عنده يف باب ما يدعو ّٕٕٗ) ّّْ/ِأخرجو أبن أيب شيبة يف ا١تصنف , باب ما قالوا يف ا٢تبلؿ يرل ما يقاؿ ( (ِ

( , كفيو " ىبلؿ خَت كرشد " ثبلث مرات , ككذلك أخرجو أبو داكد يف سننو , كتاب األدب , باب ما يقوؿ ِْٕٗٗ) ْٗ/ٔرجل إذا رال ا٢تبلؿ بو ال

 ( .َّٔٓ) ٕ/ٖ( كضعفو األلبآف يف السلسلة الضعيفة َِٗٓ) ِّْ/ْالرجل إذا رال ا٢تبلؿ 

  "كل" سقطت من )ب( . ((ّ

 .( ُ) ٔ/ُ,باب بدء الوحي , كيف كاف بدء اُف الوحي إُف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  البخارم يف صةيةو أخرجو( (ْ

 يف )ب( "كالتةق" .( (ٓ

 يف )ب( "النفل كالفرض" .( (ٔ

 . ّٕٖ/ّ,  أسٌت ا١تطالب  َِّ/ٔاَّموع  , ُِٗ/ٔينظر : فتح العزيز ( (ٕ

 /أ( من )د( .ِّّهناية )( (ٖ
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ي ١تن مر يف ا١تسجد أف : ينبغ. كقولو(ِ)( ُ)و ٬تزمء عند أيب حنيفةألن   ؛هارينوم أكؿ الن  
 . (ّ)ل فضلو على قوؿليةصٍّ ؛ ينوم اإلعتكاؼ كإف كاف ماران 

, كىو حراـ, دة فاسدة يف ظنوان بعباكاف متلبس  كإال  يقلد القائل بذلك  و ال بد أفككاضح أن  
فضيلة على مذىب الغَت كعدـ  ا حصوؿنظَت ما ذكر يف كل مسألة فيه رمي أف ٬تي كينبغ

 يف مذىبو . فضيلة

صلى اهلل  وأن  )) : ١تا صح   (ٓ) (الٍ وَ زَ  (ْ)بلَ ) قَ هار كانت يف الن    و(لَ )وَ ية صـو النفل كيكفي نٍّ 
: قالت: ال. قاؿ؟ ىل عندكم من غداء: (ٕ)]يوما  [(ٔ)رضي اهلل عنها عليو كسلم قاؿ لعائشة

كإف كنت , قالت: نعم. قاؿ: إذف أفطر ؟ أعندكم شيء: (ٖ)قاؿآخر كيومان .  إذف أصـوفإٓفٍّ 
 .(ٗ) ((ـو فرضت الص  

كاؿ, اسم ١تا يؤكل قبل الز   –بفتح الغُت  –الغداء  (َُ), إذللخرب؛ كاؿكأختص ٔتا قبل الز  
,  فلسبة ١تن يريد صـو الن  هار بو غالبان بالنٍّ عظم الن  مي  (ُُ)/, كإلدراؾكالعشاء اسم ١تا يؤكل بعده

                                                           
 .  ِٔ/ّينظر: ا١تبسوط للسرخسي ( (ُ

 .  ِٗٗ/ٔينظر: اَّموع ( (ِ

 . ْٖٗ/ٔا١تصدر السايق ( (ّ

 " قبل " سقطت من )د( . ( (ْ

 . َُّ/ٔ, فتح العزيز  ْٔٗ/ّ, البياف  ٖ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ٓ

 "رضي اهلل عنهما" سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( (ٔ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 قطت من  )ب( ك )ج( ك )د( ." قاؿ " س( (ٖ

 ( .ُُْٓ) َٖٗ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب الصياـ, باب جواز صـو النافلة بنية من النهار قبل الزكاؿ ((ٗ

 يف )ج( "إذا" .( (َُ

 /أ( من )ج( .َِْهناية )( (ُُ
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و عليو بأن   (ُ)ـو من الفجر للةكمط الص  كال بد من اجتماع شرائكما يف ركعة ا١تسبوؽ, 
كعة بإدراؾ كما يف الر  , إذ صومو ال يتبعض؛ هار حىت يثاب على ٚتيعوصائم من أكؿ الن  

 . (ِ)كوعالر  

 نول صـوكلو أصبح كَف ينوم صومان مث ٘تضمض كَف يبالغ فسبق ماء ا١تضمضة إُف جوفو مث 
ل فيت يف الن  بييشًتط الت  كقيل , ـوا كل ما ال يبطل بو الص  ككذ, تطوع صح   ]/أ ُِّ[

 .من زيادتو "لوػػػػ"كاإلشارة إليو ب, (ْ)/كرٔتا ذي  در كيي , (ّ)أيضان 

 أمر بو ءأك صـو استسقا, ارة كف    أك, ءن قضا أك, ان كلو نذر  (رضاً فَ )حاؿ كونو  صةتو ()وَ 
لكل  ةي  بنػٍّ  إال   (ٕ)"اَّموع" كما يف  (ٔ)ال يوجد كلو لصب, (ٓ)صبيان  اكملن  أك كاف ا, اإلماـ

 ومن قولو صلى اهلل علي ١تا صح   ؛ليبلن  إيقاعهاكىو  مع تبييتها: مأ٢تا  (يتٍ بيِ تَ بِ ) (ٖ)يـو
كىو ٤تموؿ على الفرض بقرينة  .(ٗ) ((ياـ قبل الفجر فبل صياـ لوت الصٍّ من َف يبيٍّ )) :كسلم
, كجهاف؟  , كىل يقع نفبلن َف يقع عن رمضاف ببل خبلؼ تف َف يبيٍّ إف ,السابق ا٠ترب

 ف  أبكبُت نظائره  (َُ)توؽ بُت نيٍّ كيفر  , ترجيةو عدـ كقوعو كلو من اٞتاىل جوكالذم يت  
                                                           

 يف )ج( "اٟتكم" .( (ُ

 . َِٖ/ِالبهية  الغرر ,  ِّٗ/ٔ, اَّموع  ُّٓ/ٔ فتح العزيزينظر : ( (ِ

 . ِِٗ/ٔ, اَّموع  ْٓٗ/ّينظر : البياف ( (ّ

 /أ( من )ب( .ّٕٗهناية )( (ْ

 " أك كاف الناكم صبيان " سقطت من )ب( ك )ج( .( (ٓ

 يف )د( "من الصب" .( (ٔ

 . َِٗ/ٔاَّموع ( (ٕ

 يف األصل زيادة "إال " كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

( , كالبيهقي ُِِّ) ُِٖ/ّ( , كالدار قطٍت يف السنن ِِٓٔ) َُٕ/ّ, باب ذكر أختبلؼ الناقلُت ٠ترب حفصة أخرجو النسائي يف السنن الكربل  ((ٗ

 ( .ُْٗ) ِٓ/ْ(, كصةةو األلبآف يف إركاء الغليل ٖٖٕٗ) َّٔ/ْيف السنن الكربل , باب ما عليو يف كل ليلة من نية الصياـ للسفر 

 تو" .يف )ب( , )ج( , )د( "بينو" بدؿ "بُت ني( (َُ
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فيما لو نول يف غَت رمضاف صـو  جو من كجهُتيتٍّ  مث كاف الذمكمن  يقبل غَته رمضاف ال
كىو , لكيؤيد ذ ما رأيتي  مثي  , كاف جاىبلن   إف لو نفبلن  هانعقاد ل الزكاؿك نذر قبأ ءو قضا٨ت

غَت  يف , كيصح نفبلن قطعان  ءالقضا (ُ)عن َف ٬تز أك تطوعان  ءعن القضا أصـولو قاؿ : قو٢تم
 . (ِ)رمضاف

كٚتاع  كأكلف كقع بعدىا مناؼ  إك قبل نصف الليل  ]/ب ِِّ [ ةي  النػٍّ  ءفهم كبلمو اجزاأك 
 إُف (ّ)]المتنع [ أبطلهافلو , طلوع الفجر إُف ا١تنايف يباح ف  , كألىر ا٠تربلظا؛ كنـو

 (ٓ)مث زاؿ, عضهمقالو ب ة على ماككذا ردٍّ , نفاس أكككذا لو حدث بعدىا جنوف , (ْ)طلوعو
و نول رفض ل: ركشيي كيؤيده قوؿ الز  , فو ظاىركتوقي , األخَتة يف عيي ذري ف األكتوق  , قبل الفجر

 .انتهى . (ٔ)ديدىا ببل خبلؼة قبل الفجر كجب ٕتي  النػٍّ 

 ماعٓتبلؼ ٨تو اٞتً  ,لضعفها حينئذو ؛ (ٕ)ر فيها قبل الفجرث  أف, ينافيهاة ي  رفض النػٍّ  أف  ككجهو 
و لو نول مع طلوع ن  أك , ة فكانت كرفضهاي  ة منافية للنػٍّ د  رً كال ,ةي  ال النػٍّ ـو ا ينايف الص  إ٪ت  و ن  إف

 كأعلى الفجر  مةا مقد  أهن   ة يفي  لو شك عند النػٍّ  كمثلو ما, لظاىر ا٠ترب ؛(ٖ)وئ٬تز الفجر َف 
أك بعده , أك [ قبل الفجر أكانتلو نول مث شك  ٓتبلؼ ما, مهاعدـ تقدي  األصل ف  أل؛ ال

                                                           
 "عن" سقطت من )ب( .( (ُ

 . ِٕٗ/ٔ, اَّموع  ْْٗ/ّينظر : البياف ( (ِ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من)ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 . ُِْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُّ/ٔ, فتح العزيز  ُِْ/ّينظر : التهذيب ( (ْ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة "ذلك" .( (ٓ

 . ُْْ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ٔ

 "الفجر" سقطت من )ب( .( (ٕ

 . َْْ/ّ, اٟتاكم الكبَت  َِٗ/ٔينظر : اَّموع ( (ٖ
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 إذا ا, أم  هارالن   أكثر ر كلو بعد مضيمث تذك   ىل نول ليبلن  ان أك شك هنار , الأك  (ُ)]ىل طلع 
, (ّ)هناران  (ِ)/ربالتذكي  نجربيكَف , ة ليبلن ي  عدـ النػٍّ  األصل ف  أل؛ وئ٬تز  هار كَف يتذكر فبلالن   مضى

 . (ْ)هارالن   بعد الغركب كهو يف ]/أِّّ[ رالتذكي  أف   عيي ذري كْتث األ

سبب كما لو  , كمن نفل(ٓ)كفارة  , أكنذر , أكمن فرض كرمضاف للمنوم (نٍ يعيِ تَ )مع  (وَ )
 يف (َُ)/كما ْتثو  (ٗ)قتو بو , أك (ٖ)اإلماـ أمربغَت  (ٕ)ءكصـو االستسقا  (ٔ)"ا١تهمات" ْتثو يف

على  قياسان ؛ من شواؿ كستةالبيض  اـكأي  كعاشورا  كعرفة ثنُتكصـو اإل  "اَّموع"
صومها منصرؼ  ا١تتأكدة األياـ ـو يفالص   ف  أب "اَّموع"يف  ض مالكن اعًتي , (ُُ)بلةالص  
 ,ا١تقصود كجود صـو فيها ف  أل؛ كتةية ا١تسجد  أيضان غَتىا حصلت بو ول بل لو ن, إليها

كيستثٌت من ", اَّموع" يف ما علم بو صةةيف ذلك مزيد بسط يي  كسيأيت يف صـو التطوع
أك  , صـو نذر  أك, (ُِ)ُتكاف عليو قضاء رمضاني  و لون  أمن : اؿالقف   قالو  ماُتعيكجوب الت  

جاز كفارة   أك, صـو نذر أك, رمضاف ءعن قضا فنول صـو غدو , ن جهات ٥تتلفةارة مكف  

                                                           
 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 /ب( من )د( .ِّّهناية )( (ِ

 . ُّْ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 . ُْٗ/ِمغٍت احملتاج ينظر : ( (ْ

 . ُُْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٕ/ٔ, كفاية النبيو ِْٗ/, ٔينظر : اَّموع ( (ٓ

 . ٔٓ/ْا١تهمات ( (ٔ

 يف )ج( "استقاء" .( (ٕ

 يف )ج( " القاضي" .( (ٖ

 يف )ب( "موقت" .( (ٗ

 /ب( من )ب( .ّٕٗهناية )( (َُ

 . ِٓٗ/ٔاَّموع ( (ُُ

 يف )ج( "رمضاف" .( (ُِ
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    . (ُ)و كلو جنس كاحدألن  ؛ كال نوعو يف الباقي, ؿاألك  هما يفء أيي  عن قضاف َف يعُتٍّ إك 
نة كىو ء, أك صـو رمضاف ىذه الس  ثنُت فكاف الثبلثااإل هكىو يعتقد نول صـو غدو  كلو

كال , عيُتٟتصوؿ الت  ؛ ]/بِّْ[ صومو صح  أربع  (ِ)/ثبلث فكانت سنة يعتقدىا سنة
صـو  وكَف ٮتطر ببالليلة االثنُت  ءلو نول صـو الثبلثا ٓتبلؼ ما, ؤهخطن البُت عربة بالظ  

  يعٌُت َف وألن  ؛ السنة اٟتاضرة أربع كَف ٗتطر ببالو سنة (ّ)أك رمضاف سنة ثبلث فكانت, غدو 
 . (ْ)الوقت الذم نول يف ليلتو

ةة من الصٍّ  عيي ذري فوجهاف رجح منهما األكىو غَته  األحد مثبلن ـو غد يـو ص (ٓ)]نول[كلو 
 (ٔ)نعم ,جزاءباغ اإلإطبلؽ ابن الص  مل ٭تي  كعليو, كىو متجو ,لتبلعبو؛ الغالط دكف العامد

من  نة فنول يومان يـو من رمضاف من سنة معي   (ٕ)]عليو[ لو كاف :عليو قوؿ ا١تتوِفٍّ  شكليي 
 . (ٖ)ارة ظهارية كف  عتق بنٍّ أل فارة قتكمن عليو كف  ,وئ ٬تز َف أخرل غلطان سنة 

ـو الص   ف  إفٓتبلفو فيما ذكره , ر الغلط معو فلم يؤثٍّ تو معُت  نيٍّ  أكىنا  ذكر الغد ف  أك٬تاب ب
 خرآ يأيت فيما نظر بو ما رأيتي مث  ,ـو عنوفلم يقع الص   ينوذمتو كَف ٭تصل تعي كاقع عما يف

                                                           
 . ُِٓينظر : فتاكل القفاؿ ص( (ُ

 /ب( من )ج( .َِْهناية )( (ِ

 . يف )ج( "ككانت"( (ّ

 .  ِٓٗ/ٔ, اَّموع  ِّْ/ّينظر : ْتر ا١تذىب ( (ْ

" كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ( (ٓ  يف األصل "يـو

 يف )ج( ك )د( زيادة " قد" .( (ٔ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 . ُّْينظر: تتمة اإلبانة ص( (ٖ
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ـو الص  ة كفاه ني    سببو صـو َف يدر كلو كاف عليو :(ِ)قاؿ ,صريح فيما ذكرتوىو ك  (ُ)ارةالكف  
 .للضركرة كما يأيت ؛ ف َف يكن تعيينان إالواجب ك 

 يكفي كما يف فبل أك عن فرض كقتو ,]/أِّٓ[ ـو عن فرضونول الص   لو عيُت مابالت   كخرج
 قياسان ؛ (ٓ)صلهماأك  (ْ)"ا١تنهاج"ك (ّ)"ضةالرك "ظاىر كبلـ  كما ىو  (ةٍ ي  رضِ فَ )مع ( وَ )بلة الص  

, (ٕ)كىو ا١تعتمد, (ٔ)/عدـ اشًتاطهالؤلكثرين  تبعان  "اَّموع"ح يف, لكن صة  بلةعلى الص  
 (ٗ)ة نفلف ا١تعادإبلة فٓتبلؼ الص  , فرضان  إال  صـو رمضاف من البالغ اليقع  ف  أب (ٖ)]ؽكفرٍّ [

عدـ  أيضان  (ُُ)ح فيوصة   وألن  ؛ على مامر أيضان ادة ا١تع تها يفيرد عليو اشًتاط ني   كال ,(َُ)
قد  األهن  ؛ فرضان  إال  قع من البالغ ت مع كوهنا ال اشًتاطها يف اٞتمعة (ُّ)كال, (ُِ)اشًتاطها فيها

 كال, خر يصلوهنا صبلىا معهمآ أدرؾ ٚتاعة يفمث لو صبلىا ٔتكاف  إذ ,نفبلن  (ُْ)تقع منو

                                                           
 سقطت " آخر الكفارة " . يف )ج( " آخر الكفاءة فيما نظر بو" , كيف )د(( (ُ

 يف )ب( ك)د( زيادة  "كلو لزمو قضاء أكؿ رمضاف فنول قضاء ثانيو َف ٬تزيو" .( (ِ

 . َّٓ/ِالركضة ( (ّ

 . ٕٓمنهاج الطالبُت ص ( (ْ

 .َُٗ, احملرر ص  ِّٗ/ٔفتح العزيز ( (ٓ

 /أ( من )ب( .ّٖٗهناية )( (ٔ

 "كىو ا١تعتمد" سقطت من )ب( .( (ٕ

 فرض" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل "ك ( (ٖ

 . ِٓٗ/ٔاَّموع ( (ٗ

 يف  )ج( , )د( زيادة "قاؿ اآلسندم كعليو الفتول" .( (َُ

 يف )ب( " فيها " .( (ُُ

 . ِٕٗ/ّاَّموع ( (ُِ

 يف )ب( "كألف" .( (ُّ

 يف )ج( "عنو" .( (ُْ
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بُت  الفرض ليبلن  ةف ٬تمع يف ني  أبد  (ْ)فبل ,(ّ)فنٍّ ا١تص قالو (ِ)]على ماك [ منو فرضان  (ُ)]تقع[
شتهر يف كبلمهم اكلفظ الغد : يخافالش   قاؿ (انَ ضَ مَ رَ  رضِ فَ لِ  دٍ غَ  ومِ صَ كَ )عيُت كالفرضية الت  

إُف لك من نظرىم ا كقع ذكإ٪ت  , عيُتد الت  عيُت كىو يف اٟتقيقة ليس من حيف تفسَت الت  
كمن مث لو نول ٚتيع , عيُت بدكنوٟتصوؿ الت  ؛ عرض لوب الت  ٬ت فبل .انتهى.(ٔ) (ٓ)بييتالت  

أف ٭تضر كيشًتط ": األنوار" ]/بِّٔ[ يفقاؿ , (ٖ)كما مر  األكؿاليـو  (ٕ)هر حصل لوالش  
ببالو  (َُ)فلو اخطر ,(ٗ)لك ا١تعلـوإُف ذمث يضم القصد  ـو مع ذاتوىن صفات الص  يف الذ  

أداء فرض صـو غد عن  كاألكمل أف ينوم .(ُِ) (ُُ)]َف يصح[ الكلمات مع جهل معناىا
عن  كيغٍت, ف يتلفظ بكل ذلكأك , أضدادىاليتميز عن  (ُّ)/هلل تعاُفالسنة  رمضاف ىذه

ف اٖتد إك  (ُٓ)]نةلس  ا[ ع ىذهم كاحتيج لذكره, مضافأف يقوؿ عن ىذا الر   (ُْ)]داءاأل[ذكر 

                                                           
 سقطت من األصل كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 ا " , كيف )ب( "كعلم ٦تا" , كا١تثبت من )ج( ك )د( .يف األصل "على م( (ِ

 . ّّّ/ُينظر : ركض الطالب ( (ّ

 يف )ب( "أنو ال " .( (ْ

 يف )ب( "السبب" .( (ٓ

 . ُّٓ/ِ, الركضو  ِٓٗ/ٔينظر: فتح العزيز  ( (ٔ

 "لو" سقطت من )د( .( (ٕ

 "كما مر" سقطت من )ج( .( (ٖ

" , كيف )ب( "تلك ا( (ٗ  لكلمات" .يف )د( "ا١تفهـو

 يف )ب( "أحظر" . ( (َُ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُُ

 . َّٖ/ُاألنور ألعماؿ األبرار ( (ُِ

 /أ ( من )د( .ِّْهناية )( (ُّ

 يف األصل "األكؿ" كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُْ

 سقطت من األصل كا١تثبت من)ب( ك )ج( ك )د( .( (ُٓ
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يطلق كيراد بو  (ِ)]األداء[لفظ  ف  أل, ءن ضاق إال   نة اليكوفالس   ىذه (ُ)فرض غَتإذ  ؛از٫تًت ٤ت
سن اٞتمع و يي ن  أك  ,عن ذكر اليـو بلة ال يغٍتالص   (ٓ)لفظ (ْ)يف (ّ)ءداة األني   أف   كقياسو, الفعل
اليـو الذم  ف  أب سنومي ه اإلرد  . (ٔ)نةذكر الغد يغٍت عن ذكر الس  : افعيي كقوؿ الر  , بينهما
إذ  ؛األكؿ كللسنة يفيد الثآفعرض للغد يفيد فالت   ,يصـو عنو (ٖ)]الذم[ـ اليو  (ٕ)غَت يصومو
صيامك اليـو ا١تذكور , فرض رمضاف السنة عن أف يقاؿ ١تن نول صـو الغد من ىذهيصح 

ذكركىا  اإ٪ت  نة الس   ىذه أف  فاٟتاصل ؟ أخرلعن فرض سنة  أكنة الس   ىل ىو عن فرض ىذه
١تا  ف رمضاف مضافان كمن مث كا ]/إِّٔ[ م, أ(ٗ)ل بود  ا١تو  إُف عنو الل ا١تود   إُفلتعود  خران آ

 . بعده

 .(ُُ)قبلو  (َُ)]رمضاف[قضاء  وعرض ٢تا أك لؤلداء إذا كاف علي الت  تعُت   عيي ذري ث األكْت

  ىنافبل تعُتي   مث  يتعُت   لك الكنظَت ذ, بلةاألصل ىنا القياس على الص   ف  أب در كيي 

 

                                                           
 يف )ب( "عُت" .( (ُ

 يف األصل "النية" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 يف )د( "اآلداب" .( (ّ

  "يف" سقطت من )د( .  ((ْ

 "لفظ" سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 . َُٗينظر : احملرر ص ( (ٔ

 يف )ج( "عن" .( (ٕ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ..( (ٖ

 . ٓٓ/ْينظر : ا١تهمات ( (ٗ

 يف األصل "قضاء" كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ

 . ُِْ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ُُ
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فبل نظر , كىو فرض صـو رمضاف كاحد (ِ)/جنسهما ءكالقضا األداء أف   (ُ)]كسببو[
رب لدفع أك ش (ْ)ر ليصـوسة  تكلو , اؿعن القف   مر على ما قياسان  (ّ)الختبلؼ نوعهما

ـو خطر ببالو الص   (ٓ)/إفلك كفاه ذ األكل خوؼ الفجرامتنع من ٨تو  أك ,العطش هناران 
يقول ر لسة  تككذا لو , ـوا قصد الص  منه لٍّ ن كي ضمي تً ل ؛عرض ٢تافات اليت يشًتط الت  بالصٍّ 

 .(ٔ)يخُت كبلـ الش    كما يقتضيو, ـو كخطر ببالو ذلكعلى الص  

ا٢تبلؿ فعلم  رألف يكوف أب, ـ ُّامع جز : مأ (زمٍ جَ )بِ الفرض كالنفل  (ٕ)ة يفي  ا تصح النػٍّ كإ٪ت  
تو ئكال ٔتشي, بنشاط نفسو كال, ءف شاإك د ئة زية ٔتشيي  علق النػٍّ ي ال فأكب, غدا من رمضاف أف  
, كاقع ُّا يكل ش  ربؾ أك أف  الت   (ٗ)إذا نولٓتبلؼ ما , قيعلنول الت   أك, أطلق إف (ٖ)]تعاُف[
ف اعتقده لكوف كأ, لدخوؿ رمضاف بسبب (ن  ظَ )مع  و()أَ  مقيمان  ةان يكنت صة قاؿ ما كأ
إُف  لبلستناد؛ حكمو يف (َُ)رتابف كاف اإكلو بشهادة كاحد ك  ]/بِّٖ[ ٟتاكم حكم بوا

 ,(ُِ)ارحاف من جعل حكمو مفيد للجـزجرل عليو الش   د ماري  (ُُ)كبو, دظن معتم

                                                           
 يف األصل "كسنتو" , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 /ب( من )ب( .ّٖٗهناية )( (ِ

 يف )ب( "نزعهما" .( (ّ

ْ) ). "  يف )د( "للصـو

 /أ( من )ج( .ُِْهناية )( (ٓ

 . ُّٓ/ِ, الركضة  ِٖٗ/ٔينظر :فتح العزيز ( (ٔ

 يف )ب( "من" .( (ٕ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

 سقطت من )ب( . " التعليق ٓتبلؼ ما إذا نول "((ٗ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( "عنده ارتياب" .( (َُ

 يف )ب( ك )ج( ك )د(  زيادة "قد" .( (ُُ

 .َِْص شادبشرح اإلر  سعاد, اإل/أ  ِٗٓينظر : شرح اٞتوجرم ( (ُِ
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منو اٞتـز   (ُ)]تصوريي [إذ ال , ـوبو َف يلزمو الص  اىد ككذو لو علم فسق الش  ن  أ ركشيي كْتث الز  
ن بو مً  ن يثقمى ( ولِ قَ لِ ) أك, (ِ)كـ صومو كيـو الشال ٬توز لو صومو حيث حري  بل ,ةي  بالنػٍّ 

صـو  وئفيجز  شعباف رأل ا٢تبلؿ ليلة ثبلثيو ن  أدؽ بالصٍّ  ربينت٥ت( ةٍ بيَ و صِ أَ  ىنثَ وأُ أَ  بدٍ عَ )٨تو 
كللظن يف مثل ىذا حكم اليقُت , ةي  و منو حاؿ النػٍّ ن  ألظن ؛ افو من رمضن  أباف  إفالغد 

 .  (ّ)ة ا١تبنية عليوي  فتصح النػٍّ 

, (ٓ)عن اٞتمهور سنومي ١تا نقلو اإل تبعان  ١تا يو٫تو صنيعو خبلفان , ليس ٔتعترب  (ْ)بيةكٚتع الصٍّ 
أك  عبدو  كأ ثق بو من حرٍّ خربه بالرؤية من يألو  كغَته بكيي كاعتمده السي , كغَته "اَّموع"ففي 
و فأشب نواه بظن كصادفو وألن  ؛ هأأجز كنول صـو رمضاف فباف منو  مراىقو  أك فاسقو  أك امرأةو 
ا من غد أصـو: ىذه اٟتالة لو ردد فقاؿ كيف, (ٕ)ارح بالعدؿالشًّ يد يقت ردعلم كبو يي  , (ٔ)نةالبيٍّ 

 اإلماـعن يخاف نقلو الش   على ما, وئ٬تز  كباف منو ال, طوعت (ٖ)ون  إف  يكن منوَف فإفرمضاف 
 ئمقا عٌتن ة مي  النػٍّ  ف  أل؛ ا١تتجو االجزاء ف  أب سنومي كاعًتضو اإل ]/أ ِّٗ[  (ٗ)صعن ظاىر الن  

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ـ" ,يف األصل "يتقو ( (ُ

 . ُِٓ/ِاحملتاج  نظر : مغٍتي( (ِ

 . ُُِ-َُِ/ِ, الغرر البهية  ِٔٗ-ِٓٗ/ٔ, اَّموع  َّّ-ِّّ/ ٔ فتح العزيزينظر : ( (ّ

 )ب( ك )ج( ك )د( ." الطببو" , كا١تثبت من  يف األصل ( (ْ

 . ُٔ/ْينظر : ا١تهمات ( (ٓ

 . ُّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٔٗ/ٔينظر : اَّموع ( (ٔ

 /أ .ِٗٓينظر : شرح اٞتوجرم ( (ٕ

 )ب( ك )ج( ك )د(  "فهو" . يف( (ٖ

 . ِٔٗ/ٔ, اَّموع  َّّ-ِّٗ/ ٔ فتح العزيزينظر : ( (ٗ
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من  (ّ)/ىو بتقدير كونو اإ٪ت   (ِ)ـولص  ه اكقصد,  يذكرهَف(ُ)/فإدد حاصل فيو ك بالقلب كالًت  
ىذا  ف  أب (ٓ)]ك[بنةو ذلك  ركشيي كالز  , (ْ)يف القلب بعد حكم اٟتاكمرمضاف فصار كالًتدد 

و ن  أدعواه  إال  نقل يعارضو ح بو كال صرٍّ ككبلمو مي  ,عن طوائف اإلماـ ىو ا١توافق ١تا حكاه
؛ تردد ال همان بأحد٫تا لكن مبفيو اٞتـز  ف  إىذا ترديد ف ف  أكب, كليس كما قاؿ, صظاىر الن  

. (ٕ) (ٔ)أك ترديدان د فيو ترد ف  أردكد بم األخَتلكن ىذا , الطرفُت جـز فيو بأحد ال إذ ىو شك
 :رمضاف ثبلثيٍّ  ليلةف يقوؿ ؤلصل كأل (ابٍ حَ صستِ اِل )استند  (ٖ)إذا أيضان الظن  يكفي ()وَ 

أك , ةابتصباالس عمبلن ؛ منو أجزاءه (ٗ)فإذا باف, أفطرتكإال  كاف من رمضاف   إفغدا  أصـو
 فإذا باف من شعباف صح  , فمن رمضاف كإال  كاف منو   إف غدا نفبلن  أصـو: شعباف ليلة ثبلثيٍّ 

 صومو فرضان  من رمضاف َف يصح   بافف إف, األصل بقاؤه ف  أل؛ أمارةَف يكن  فإك  نفبلن  صومو
 ازمان كنول الصـو ج أك اعتقده ببل سبب, رمضاف أكؿ (َُ)لو َف يعتقد غدان  اأم   ,كال نفبلن 

دخل  إفغدا  أصـو: شعباف كأف قاؿ ليلة ثبلثيٍّ ,]/بَِْ[ أك مًتددان ة صورة ي  بالنػٍّ 
 ف  أل؛ ف دخل رمضافإك  وئ٬تز  ال فبل أـمتطوع  أكمفطر  (ُُ)اأن   قاؿ معو كإال    ءن سوا, رمضاف

                                                           
 /ب( من )د( .ِّْهناية )( (ُ

ِ) ). "  يف )ب( ك )ج( ك )د(  " للصـو

 /أ( من )ب( .ّٗٗهناية )( (ّ

 . ِٔ/ْظر : ا١تهمات ين( (ْ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 ٫تا" .يف )ج( زيادة "بأحد( (ٔ

 . ُّْ/ ُينظر : أوسٌت ا١تطالب ( (ٕ

 يف )ب( "إف" .( (ٖ

 يف )ج( "كاف" .( (ٗ

 " غدان " سقطت من )ج( .( (َُ

 يف)ب( ك )ج( ك )د(  "فأنا" .( (ُُ
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حديث نفس ال  األكُفـز يف كاٞت, يعتمد سببان  (ُ)]َفك [ و صاـ شاكان كألن  , عدـ دخولو األصل
: رمضاف , ككذا لو قاؿ ليلة ثبلثيٍّ (ّ)حقيقةمنو اٞتـز  (ِ)]أيتتي[ا عم   أإذ َف ينش ؛اعتبار بو

يستثٌت من اشًتاط اٞتـز ك , (ٔ) (ٓ)/٬تـز و َفألن   ؛أتطوع أك (ْ)]أك أفطر[ أصـو غدا من رمضاف
ة الصـو فيكفيو ني   ارةن أك كف   ان نذر  أك ءن ككونو قضا ,(ٕ)]عليو[ لو جهل سبب صـو ما

عرؼ صبلة من ا٠تمس ال ي للضركرة كمن نسيى ؛ ةي  بالنػٍّ كيعذر يف عدـ جزمو  ,الواجب
, ىناؾ على ما ثة ا١تذكورة قياسان الثبل األسبابعن  أياـَف يلزمو ىنا صـو ثبلثة  اكإ٪ت  , نهايع

 فيها الصبلة الواجبة قياسان  الصبح كا١تغرب كرباعية ينومفقط  (ٖ)]واتصلثبلث [ مث   كَف ٬تزئو
ة الصـو ـ بنيٍّ كاألصل بعد اإلتياف بصـو يو , ل بالثبلثمة ىنا َف تشتغالذٍّ  ف  أل؛ ىنا على ما

لو  كمن مث  , اكاألصل بقاء كل منه عهاغلت ّتمياشت مث   (ٗ)]ك[ ,ا زاد٦ت  تو م  الواجب براءة ذ
التـز فيو  الثالث ]/أُِْ[ ثنُت منها كنسياتى بأتغلت بصـو الثبلث ك تو اشذم   أف  فرض 

ة كعدـ ا٠تركج ي  ا١تقارنة يف النػٍّ  (ُُ)/سعهم ىنا بعدـ اشًتاطكلتو , (َُ)لك كما قالو شيخناذ

                                                           
 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل "كإف َف" , كا١ت( (ُ

 كا١تثبت من )ب( ك )د( . يف األصل ك )ج( "يأيت" ,( (ِ

 يف )ب( "حينئذ" .( (ّ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 /ب( من )ج( .ُِْهناية )( (ٓ

 . ِٔٗ-ِٓٗ/ ٔ, اَّموع   ِّٗ-ِّّ/ٔ, فتح العزيز ْْٗ-ّْٗ/ ّينظر : البياف ( (ٔ

 )ب( ك )ج( ك )د( .من األصل , كا١تثبت من  سقطت( (ٕ

 يف األصل "صبلة " كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٗ

 . ُّْ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب  ((َُ

 /ب( من )ب( .ّٗٗهناية )( (ُُ
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ة ني  باكتفى ىنا  بلفو مث  لك ٓتك غَت ذأك نفل أ لفرضة القلب كعدـ التأثر بني  , ة الًتؾبني  
 .ة الصبلة الواجبة بني   الصـو الواجب كَف يكتف مث  

 الصـو قبل انقطاع دمها ثقة ءالنفسا كأض ف نوت اٟتائأك  (ةٍ ادَ عَ ) إذا استند إُفكذا (وَ )
ف إاستمرار العادة ك  الظاىر ف  أل؛ ةي  النػٍّ  فيجزيها الصـو ُّذه (ُ)]كانقطع دمها[ بالعادة ليبلن 

 أكثرم إذا َف يكن ٢تا عادة كَف يتٓتبلؼ ما , اقهاُت اتسبإف اتسقت كَف يتلكن , اختلفت
كنسيت اتسقت أك , قَف ٕتـز كَف تتس األهن  ؛ كاختلفت عادهتاأ النفاس ليبلن  أكاٟتيض 

و نوت قبل كل, مارةأ كال أصلَف ٕتـز كال بنت على  األهن  ؛ اعادهت أكثرقها كَف يتم اتسا
ف هنارىا كلو أتقطع ب األهن  ؛ ف َف يكن عادهتاإك  (ِ)ءأجزا األكثرا ُّ مت   انقطاع دمها يف ليلة

بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ  (ْ)/الفاصللعدـ ؛ اده كما بعدىالبلـ من عكحذفت ا, (ّ)طهر
 .(ٔ)أملوفتبو الشارح  أجابا ٦ت   أكُفكىذا , ١تا قبلو (ٓ)]ةنسببال[ٓتبلؼ االستصةاب , عليو

كمن استمرت عليو ( زٍ اجِ عَ )لِ سبة اجتهاد بالنٍّ :مأ ]/بِِْ[ (ر  حَ تَ ) إُفاستند  ذاإكذا (وَ )
ك٤تبوس ٔتطمورة  ككأسَت ,(ٕ)]من النهار, كمن بطرؼ ببلد اإلسبلـ[ كَف يدر الليللمة الظي 

 مأفاده التةرٍّ  ن الذمإُف الظًّ  (ٖ)توالستناد نيٍّ ؛ صحو ين  إفكصاـ  لاشتبو عليو الشهر فتةر  

                                                           
 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 ػػ ." أخذ " ب( يف )( (ِ

 . ُْْ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٗ/ ٔاَّموع , ّْٓ-ّّْ/ ٔ  فتح العزيزينظر : ( (ّ

 /أ( من )د( .ِّٓهناية )( (ْ

 يف األصل "بالسنة" , كا١تثبت من )ب( , )ج( , )د(( (ٓ

 /أ .ِٗٓينظر : شرح اٞتوجرم ( (ٔ

 )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل , كا١تثبت من ( (ٕ

 ج( "إلستناده" يدؿ "الستناد نيتو" .يف )( (ٖ
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من ز  ف كافق الإك  وئف ىجم كصاـ َف ٬تز إف, ة كالقبلة٨تو الطهارة ككقت الصبل كما يف
 .  (ّ) (ِ)صومو (ُ)ا١تطلوب منو

الواجب  إُف بلن وصي واريخ ا١تعلومة تكأف ينظر يف الت  , م على العاجز ا١تذكورةرٍّ الت   (بُ جِ يَ )وَ 
إف كافق ما عليو  مث , كىذا من زيادتو, قدمةت ا١تتالعبادا اإلمكاف كما ٬تب يفبقدر 

يف  كما  ءن الثانية قضا كاف يف, ك أهأجز  أك الشك ىل كافقو أك , أك كقع بعده, (ْ)رمضافك
, قبل كقتو (ٓ)]لوقوعو[ وئَف ٬تز  ما قبلو ف كافقإك , اإلصابة مةرٍّ الت  الظاىر من  ف  كأل, الصبلة

ناقصُت قضى  أكُت تامٍّ  اف كانإكلو كافق شواؿ ف, ـوغَت قابل للص وألن  ؛ يلككذا لو كافق اللٍّ 
 أك, يصح صومو ال (ٔ)إذ؛ الناقص كالعيد قضى يومُت ان تام   كرمضاف شواؿ ناقصان  , أكيومان 

 (َُ)/اقصالن   (ٗ)أك ك, (ٖ)أربعةاف قضى تام   أكذا اٟتجة ك٫تا ناقصاف  (ٕ)أك, ءعكسو فبل قضا
فوافق  قضاء  (ُِ)أك نذرو  ل لشهرً كلو ٖتر  , (ُُ)ضى ٜتسةك اٟتجة قأ, رمضاف قضى ثبلثة

بل قي ك القضاء كرمضاف الأذر ا نول الن  ٪ت  و إن  أل؛ امَف يسقط شئ منه]/أِّْ[ رمضاف

                                                           
 يف )ب( زيادة "ككاف يف الثانية قضاء" .( (ُ

 "صومو" سقطت من )ج( .( (ِ

 . ّْٓ/ِ, الركضة  ُّّ/ٔ, فتح العزيز   ّْ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ّ

 يف )ب( "رمضاف" .( (ْ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 يف )ب( "أك" .( (ٔ

 يف )ج( "ك" .( (ٕ

 يف )ب( زيادة  "أياـ" .( (ٖ

 " الواك " سقطت من )ب( ك )د( .( (ٗ

 /أ( من )ب( .ََْهناية )( (َُ

 . ُْْ-ُّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٔ-ِٖٓ/ٔ, اَّموع  ْٖٖ-ْٖٔ/ّ, البياف  ّّٖ-ُّّ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُُ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( "ك" .( (ُِ
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؛ القبلة كنظَته يف  يكيقض, أف يصـو ٗتمينان   يلزموءَفيل فلم يظهر لو شٖتر  كلو ه, غَت 
كقت دخوؿ  يف شك   (ِ)كاف كمنف, مولعن ع َف يظن دخوؿ الوقت فضبلن  ىنا (ُ)وألن  

رمة ٟت؛ اإلمكافسب مر ُّا ْتفأي , ا عجز عن شرطهاإ٪ت  ك  (ْ)مث علم دخوؿ كقتها (ّ)الصبلة
أجزاه على ما حكاه  ء فوافقوو القضاب يان ناك  ان كلو ظن فوات رمضاف فصاـ شهر , (ٓ)الوقت

 (ٖ)/إف ٖتقق إال   (ٕ)كفارةلزمو  تكلو جامع يف صيامو َف , و لعذرهككأن   ؛(ٔ)عن كالده الركيآف
يعتمد  أف٬توز  و الن  أن الظ   أسبابمن  ذكره على ما (ٗ)فهم اقتصارهأ, ك رمضاف مصادفة

الباب  أكؿمر فيهما  ما ةفقضي األكالف ا, كأم  كالثالث ظاىر, مناـ أكتنجيم  أكعلى حساب 
معتربة  ةكإذا نول ني  , يومر ف عن الفرض على ما ف َف ٬تزمءإك  (َُ)٬توز االعتماد عليهماو ن  أ
انعقد  كإال  , نعقد صومواآلتية َف يمن ا١تفطرات  ءبشي سان ف كاف عند طلوع الفجر متلبٍّ إف

 اإ٪ت  لكن بتعاطيو  (رُ فطِ يُ )ف َ َف يعرض لو شيء منها  (ُُ)]ما[ بطلوع الفجر كاستمر صائمان 
ل أك (ُِ)من ٚتاع ك ان ياستعاطاه نيا يفطر ٔت بلف, للصـو ]/بِِْ [ ناس ال (دٌ امِ )عَ يفطر 

 لنشوئو ببادية كأ إسبلمور لقرب تعاطاه مفطٍّ  ما ف  أجاىل ب ال (مٌ الِ عَ ) ٫تاف كثر كغَت إك 
                                                           

 يف )ج( " ألف " .( (ُ

  )د( " ١تن " .يف( (ِ

 يف )د( زيادة "ك" .( (ّ

 يف )ج( زيادة  " للصبلة " .( (ْ

 . ُْْ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٕٖ/ٔينظر: اَّموع ( (ٓ

 . ِٖٗ/ ّينظر: ْتر ا١تذىب  ((ٔ

 يف )د( " الكفارة " .( (ٕ

 /أ( من )ج( .ِِْهناية )( (ٖ

 يف )ب( " اقتضاؤه" .( (ٗ

 " عليهما " سقطت من )د( .( (َُ

 سقطت من األصل , كمن )ج( ,  كا١تثبت من )ب( ك )د( . ((ُُ

 يف )ب( " أك " .( (ُِ
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 .(ِ)ا عليو ((ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىو  يت))رفع عن أم   :٠ترب؛ (ُ)مكره ال (ارٌ ختَ مُ )ة بعيد
 ف  أل؛ أنواعرات مث ا١تفطٍّ  ,من زيادتوتية رات اآلٚتيع ا١تفطٍّ  اعتبار ىذه الثبلثة يف (ّ) ةفادإف

 إنزاؿكلو بغَت  من ٚتاعو  ٥تتاران  عامدان  عا١تان ارتكبو  (ةٍ ابَ نَ جَ  بِ وجِ مُ )بِ أف يكوف  اإم   (ْ)الفطر
 أك, ْتراـ كيده ءاستمنا كأ, ١تا ينقض ١تسو ببل حائل (مسٍ لَ و بِ لَ وَ ) (ٔ) إنزاؿو كمن , (ٓ)إٚتاعان 

ع ٔتباشرة فيها نو  فباإلنزاؿ إنزاؿفطر باٞتماع ببل أ إذا وألن  ؛ وتليلح كيدً  (ٕ)]الصـو[مباح لوال 
لفهمها منو  أك, لمسلدخو٢تا يف ال   ", (ٗ)ةقبلأك  : "أصلوكاسقط قوؿ , (ٖ)شهوة أكُف

انزؿ  ف إيفطر بالقبلة ك  ال: إُف قوؿ الغزاِف (َُ)/الداخلة عليو "لو ػػ"أشار بكمن مث , باألكُف
 اٞتنابة من (ُِ)/يد باالختيار بالنسبة ١توجبيكالتق ,(ُُ)غَت مبالغة ا١تضمضة منماء ق كسب

                                                           
 .  ُٗٓ-ُٖٓ/ ِ,مغٍت احملتاج  ّّٔ/ ِركضة الطالبُت , َُْ-ّٖٗ/ ٔ  فتح العزيزينظر : ( (ُ

اهلل كضع عن أميت ...." اٟتديث ,  ( بلفظ " إفَِْٓ) ٗٓٔ/َُف أجده ُّذا اللفظ , كأخرجو ابن ماجة, كتاب الطبلؽ, باب طبلؽ ا١تكره كالناسي ( (ِ

( ِٖ) ُِّ/ُ( بلفظ " كضع عن أميت .." اٟتديث , قاؿ االلبآف يف اإلركاء ِّٕٖ) ُُٔ/ٖكأخرجو الطربآف يف ا١تعجم األكسط, باب من اٝتو موسى 

 اٟتديث بلفظ " رفع عن أميت " منكر كىو عند ابن ماجة بلفظ " إف اهلل كضع .." كىو صةيح .

 ب( ك )د( " كأفاده " , كيف )ج( " كأفاد " .يف )( (ّ

 يف )ب( " ا١تفطرات " .( (ْ

 . ُِّ/ٔاَّموع  , َّٓ/ ٔ  فتح العزيز ,ُّْ/ّا١تغٍت  ينظر :( (ٓ

 يف )ج( " أنزؿ " .( (ٔ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك)د( .( (ٕ

 . ُٗٓ/ ِ, مغٍت احملتاج  ُْْ/ُأسٌت ا١تطالب ينظر : ( (ٖ

 . ِِٔاٟتاكم الصغَت صينظر : ( (ٗ

 /ب( من )د( .ِِٓهناية )( (َُ

 . ِٖٓ/ِالوسيط ينظر : ( (ُُ

 /ب( من )ب( .ََْهناية )( (ُِ
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 (ِ) (ُ) أك مكرىان ,وٖترٯتو بشرط جاىبلن  أك, ءغَت قاصد االستمنا أك ,ساىيان  وفلو ارتكب, تودزيا
 (ّ)َف يفطر يف ا١تكره على الطبلؽ يأيت  ماَتنظ كَف ٭تصل منو قصد كال فكر كال تلذذ

يشًتط  و الن  أعلى , إذ االنتشار طبعي ؛على اٞتماع متصور إلكراها أف   كسيأيت, ]/أِْٓ[
 .يف حصوؿ مسمى اٞتماع 

 (م  ضَ وَ  رٍ ظَ نَ وَ ) (ٓ)اكردمي كما قالو ا١ت, إٚتاعان  (ْ)(كرٍ فِ )حصل بنةو  ٔتوجب جنابة (الَ )
 أك, همإطبلق كما يقتضيو  ف رؽ  إك  (َُ)(لٍ ائِ حَ )بِ  (ٗ)إُف نفسو (ٖ)٨توىا (ٕ)أك مرأةإل (ٔ)كقبلة

كتقبيل يف , َف ينزؿ فإك ىا و ٭تـر تكرير ن  أباشرة كاالحتبلـ مع م ال إذ؛ تكررت الثبلثة بشهوة
 إلفساد تعريضان  فيو ف  أل؛ إنزاؿ (ُّ)أكمن ٚتاع ٯتلك معو نفسو  (ُِ)َف(ُُ)أك غَتهالفم 
 و صلى اهلل عليون  أ ١تا صح  ؛ (ُْ)]أكُف[ تركو ف  إف, ف التذ  إمعو ك ملكها  إذآتبلؼ ما , العبادة
ربو إً الشيخ ٯتلك  :كقاؿ ,كهنى عنها الشاب, ))رخص يف القبلة للشيخ كىو صائم :كسلم

                                                           
 يف )د( " مكركىان " .( (ُ

 يف )ب( زيادة " َف يفطر " .( (ِ

 " َف يفطر " سقطت من )ب( .( (ّ

 " فكر " سقطت من )د( .( (ْ

 . َْْ/ّاٟتاكم الكبَت ينظر : ( (ٓ

 " كقبلة " سقطت من )ج( .( (ٔ

 يف )ب( " ك " .( (ٕ

 يف )ج( " ٨تو٫تا " .( (ٖ

  " إُف نفسو " سقطت من )ب( . ((ٗ

 . ُْْ/ُأسٌت ا١تطالب , ّٖٗ/ٔ, فتح العزيز   ِٖٓ/ِالوسيط ينظر : ( (َُ

 قولو " تكريرىا كإف َف ينزؿ .......غَته " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُُ

 ك )د( " ما ال " .يف )ب( ك )ج( ( (ُِ

 يف )د( " ك " .( (ُّ

 . ُْٓ/ُسقطت من األصل , كمن ٚتيع النسخ , ككتبتها ليستقيم ا١تعٌت , كإلهنم صرحوا بذلك . ينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ُْ
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.  (ِ) هوة با١تعٌت ا١تذكورر مع ٖتريك الش  ثٍّ أ ذاإو ن  أفهم التعليل أف .(ُ)((صومو كالشاب يفسد
  ما اقتضاهنزؿ كأف إك  سويفطر بلم (ْ) ـ كما ىو ظاىر فبلكمنو احملر  , ١تسو ينقض ما ال (ّ) اأم  
و لو ن  أكفيو , األكجوتصل ْترارة الدـ على أف إك  م, أكلمس العضو ا١تباف "اَّموع"بلـ ك

, (ٓ)ةمباح ]/بِْٔ[ ده من مباشرةلتولي ؛ َف يفطر نزؿأف ةأك حكٍّ  ءلعارض سودا ذكره حك  
نزؿ أحىت  مان قائ ري كى كالذ  هوة مستصةبة الش  ف كانت إف ,نزؿأ لها كفارقها ساعة مثو لو قب  ن  أك 
بأحد ل ا١تشكٍّ  ءامنإفبل يضر , ا كلو يف الواضحىذ ف  أك , (ٔ)"البةر"يف قالو , فبل كإال   فطرأ

من فرج الرجاؿ عن  أمٌت نعم لو ,الحتماؿ زيادتو؛ ف حصل من كطئو إك  (ٕ)أم, فرجيو
 وألن   ؛اٟتيض بطل صوموقل مدة أ (ٖ)مر  كاست ءـ ذلك اليـو من فرج النساكرأل الد  , مباشرة

 (ُُ)كاإليبلج إيبلجومن  كمر ما ٬تب بو الغسل عليو ,(َُ)اٟتيض (ٗ)أك باإلنزاؿ فطر يقينان أ

                                                           
لو طرؽ ثبلثة , فهو ُّذه  : اٟتديثُْٗ/ٕ(, قاؿ االلبآف يف صةيح أيب داكد َُّْ) ٖٗ/ِأخرجو البيهقي يف السنن الصغرل, باب القبلة للصائم ( (ُ

 الطرؽ صةيح عندم . 

 قولو " ألف فيو تعريضان إلفساد العبادة .......ا١تذكور " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " كما يأيت , أما " .( (ّ

  " فبل " سقطت من )ب( . ((ْ

 . ِِّ/ٔاَّموع ( (ٓ

 . ِٕٔ/ّْتر ا١تذىب ( (ٔ

  طت من )ج( ." أم " سق ((ٕ

 يف )ج( زبادة " إُف " .( (ٖ

 يف )ب( " ك " .( (ٗ

 . ُٔٓ/ّينظر: البياف ( (َُ

  يف )ب( " كإيبلج " . ((ُُ
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كخركجو   (ُ)من غَت طريقو ا١تعتاد خركج ا١تٍتٍّ  أف  كما مر من , األكؿدكف  يفطر بالثآفف, فيو
 .األصلي نسد  ا اإذ أيضان ٤تلو كما مر , (ّ) (ِ)ا١تعتاد من طريقو

َف يفطر  نً مذل كَف ٯتي أدكف الفرج ف باشر يف ما أكل كلو قب  , من زيادتو " لكضم ْتائ" :كقولو
 .(ْ)كالبوؿ  قطعان 

ف َف يعد منو إك  ٥تتارو  (ٓ)َفو عا من عامدو  قيءو  اءاستدع: أم, (ؤٍ ي  قَ ت َ بِ أف يكوف ) ام  إ (وَ )
جوفو  إُف بو كَف يعد منو شيءذا غلى إ اأم  , منو نو ال لعود شيءفهو مفطر لعيٍّ  (ٕ)ٞتوفو (ٔ)شيء

من قولو  ١تا صح  ؛ (ٗ)فبل يفطر بو (ٖ)ا يأيتعلم ٦ت  و كما يي ٣تي أمكنو بعد كصولو ٟتد الظاىر كقد 
كمن , ءقضا ليوفليس ع  ]/إِْٔ[ كىو صائم ءيرعو الق))من ذ: مكسل   وى اهلل عليصل  
 غَت العامد ا١تذكور اأم  , لبوغ :مأ -بالذاؿ ا١تعجمة  -كذرعو  .(َُ)((فليقضً  تقاءاس

                                                           
 يف )ب( " ا١تعتادة " .( (ُ

 يف )ب( " ا١تعتادة " .( (ِ

 يف )ب( زيادة  " من " .( (ّ

 . ِّّ/ٔ, اَّموع  َٖٓ/ّ, البياف  ُْٔ/ّينظر: حلية العلماء ( (ْ

 )د( " من عاَف عامد " . يف( (ٓ

 يف )د( " شيء منو " .( (ٔ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " إُف جوفو "( (ٕ

 " كما يعلم ٦تا يأيت " سقطت من )ج( .( (ٖ

 . ُِِ/ِ, الغرر البهية  ُّٗ/ٔ, اَّموع  ّّٓ – َّٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٗ

( , كالًتمذم يف سننو , كتاب الصـو , باب ما جاء فيمن َِّٖ) َُّ/ِيستقٍى عامدان أخرجو أبو داكد يف سننو , كتاب الصـو , باب الصائم ( (َُ

 ُٓ/ْ(, كصةةو االلبآف يف اإلركاء ُٕٔٔ) ّٔٓ/ُ( , كابن ماجو يف سننو, كتاب الصـو باب ما جاء يف الصائم يقيء َِٕ) ُٗ/ِاستقاء عامدان 

(ِّٗ. ) 
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 أؽ يف اٞتاىل ىنا بُت من نشفر  و الن  أ إُف "البةر"ماؿ يف (ِ)/, لكنمريفطر كما  (ُ)/فبل
 "هذبا١ت" ك "التنبيو"كإطبلؽ : سنومي قاؿ اإل ,(ّ)و يشتبو على الكلن  أًل ؛ اإلسبلـ كغَته يف

لكن  ,راتيد غَته من ا١تفطٍّ قيمع ت "اَّموع" كال يف "صةيحتال"يقتضيو كَف يستدركو يف 
 .رات ر ا١تفطٍّ ء كسائالعلما (ْ)بعيدا عن ده القاضي بالقريب العهد كالناشيءقي  

ىنا كما لو  ؤالتقيي  (ٓ)فهل ٬تب, مره على شربو كىو صائأكأك , قبيل الفجر كلو شرب ٜتران 
ككاضح , للنظر فيو ٣تاؿ ؟ؤ فيو حراـالتقي   ف  أل (ٔ)ـو ك ٬تب رعاية للص  الأك  مان َف يكن  صائ

أك ١ترض  اإلفطار , كالفرؽ بينو كبُت من كجب عليويفطر بو و كاجب الن  أقلنا حيث  (ٕ)ان  أ
 .اضطرار كاضح 

أقتلعها من  ءن يفطر بو سوا ُف الظاىر فبلإخامة من الباطن كىو اقتبلع الني  ( مٍ خ  نَ ت َ  ) الَ 
 (ٗ)الفضلة ا١تختلطة: خامةكالني , ص فيوخٍّ رر فري تكت اٟتاجة إليو ف  أل؛ من باطنو (ٖ)أك دماغو

 . (َُ)ملةمه ا عينان كقد يبدؿ ميمه, ا١تلفوظة من الفم

                                                           
 /ب( من )ج( .ِِْهناية ) ( (ُ

 أ( من )ب( ./َُْهناية )( (ِ

 . َِٔ/ّْتر ا١تذىب ( (ّ

 يف )ب( " من " .( (ْ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " عليو " .( (ٓ

 " الواك " سقطت من )ج( .( (ٔ

 " أن ا " سقطت من )د( .( (ٕ

 يف )ب( ك )د( " أـ " .( (ٖ

 يف )ب( ك )د( " الغليظة " .( (ٗ

 . ُْٓ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (َُ
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َف يؤكل عادة كةصاة من  أك, ت كسمسمةو ف قل  إك  (ينٍ عَ  ولِ خُ دُ بِ )يكوف  أف اإم   (وَ )
يسمى  ما إُفر مفطٍّ  وبأن  كالعلم  فذ مفتوح مع تعمد دخو٢تا كاختيارهمن (ِ( )ُ)/الظاىر يف

 ى اهلل عليومن قولو صل   ]/بِْٖ[ ك١تا صح  ؛ (ْ)ربكالش األكل يف اٚتاعان  (ّ)(وفاً )جَ 
 كصح  , يأيت ما ةي ي  س بذلك بقكقيً  .(ٓ)((مان أف تكوف صائ كبالغ يف االستنشاؽ إال   )): مكسل  

األصل : مأ .(ٕ)((خرجا ليس ٦ت  ا دخل ك ر ٦ت  ا١تفطٍّ  اإ٪ت   )): (ٔ)اهلل عنهما عن ابن عباس رضي
 نٍ ذُ أُ  نِ اطِ بَ كَ )ـ ال اء أالدك أف يكوف فيو قوة ٖتيل الغذاء أك وؼ بُت فرؽ يف اٞت كال, لكذ
 ان ئشي (ٖ)لكدخل يف شيء من ذأفإذا , دمنب من الث  كر كالل  ج البوؿ من الذ  ٥تر  كىو (يلٍ حلِ إِ وَ 

إُف داخل نافذ  ون  أًل ؛ كُفاأل ماغ يفإُف الدٍّ ينفذ منو  ف كاف الإفطر ك أالباطن  إُففوصل 
إُف لو و لوص ؛الثانية يف (ُُ)مةاٟتلى  أكفة اٟتشى  َف ٬تاكز الداخل فيو(َُ)ك, (ٗ)الرأس قةف

                                                           
 . يف )ب( " من "( (ُ

 /أ( من )د( .ِّٔهناية )( (ِ

 . ُُٔ/ّ, التهذيب  ِْٓ/ِ, الوسيط  ّٔ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ّ

 . ُُٗ/ّ, ا١تغٍت  ّٗ/ُينظر: مراتب اإلٚتاع ( (ْ

يف السنن ,   ( , كالًتمذمِّٔٔ)َّٖ/ِأخرجو أبو داكد يف السنن, كتاب الصـو , باب الصائم يصب عليو ا١تاء من العطش كيبالغ يف االستنشاؽ ( (ٓ

( .كالنسائي يف السنن الكربل , كتاب الصـو , باب األمر با١تبالغة يف ٖٖٕ)ُْٕ/ِكتاب الصـو , باب ما جاء يف كراىية مبالغة االستنشاؽ للصائم 

(, َْٕ)ُِْ/ُستنثار ( كأخرجو ابن ماجو يف السنن, كتاب الطهارة كسننها , باب ا١تبالغة يف االستنشاؽ كاالٗٗ) َُُ/ُاالستنشاؽ لغَت الصائم 

 .  ِِْ/ُكصةةو االلبآف يف صةيح أيب داكد 

 " رضي اهلل عنهما " سقطت من )ج( .( (ٔ

(: سنده صةيح كرجالو ّّٗ) ٕٗ/ْ(, كقاؿ االلبآف يف اإلركاء ُّٗٗ) َّٖ/ ِأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو, باب من رخص للصائم أف ٭تتجم ( (ٕ

 ثقات رجاؿ الشيخُت .

 لك " سقطت من )د( ." من ذ( (ٖ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " كىو جوؼ " .( (ٗ

 يف )د( " إذا " .( (َُ

 يف )ب( " اٟتكمة " .( (ُُ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

310 

, إُف باطنهاف َف يصل إك  (ّ)ومةو من مأمي ء دكا إليهاكصل  دماغو  (ِ)(ُ)ةً طككخري, جوؼ
 إذآتبلؼ ما , (ْ)لتقصَته؛ بإذنو أك غَتهمن نفسو  نةو حديدةو ب ةه نعإليو طكصل  وؼو كجك 

 ن من دفع حالق مكي ا كاف الت  ٪ت  إك , فعل لو ال إذ؛ ن من دفعوف ٘تك  إيأذف ك َف 
ي
ـ  ةرً شعر ا١ت

 (ٔ()ٓ) /]ارطاإلف[كىنا, نضم  فع عنها مي كترؾ الد   كالوديعةً ـ  احملرً  عر يف يدالش   ف  أل؛ كاإلذف لو
 يعد عضوان  ال ون  أًل  ؛وً ساقً  خ  مي كصلت  إذاكٓتبلؼ ما , مائإُف الص   وفعل ٔتا ينسب منوطه 

باطن  ف َف يصلإك  أك سعوطو  قنةو أك حي  ء من جائفةو دكا إليوكصل  , أك(ٕ)يخافقالو الش  , فان و  ٣تي 
 إُففطر بالواصل ي فبل ,جوؼ األنف أقصىـو كىو ا٠تيشء ما كراإذ ؛ ماغالدٍّ  أك األمعاء

 ؛نببالل   بٍّ ر حقنة الص  ؤثٍّ تا َف إ٪ت  ك , (ٗ)( ٖ)راحٞتً يف ا كغَتهي  افعيي كما ذكره الر    القصبةً  ]/أِْٗ[
 كاإلفطار ,ةً قنى يف اٟتي  وده كذلك مقصي , نبات العظمً ستاةم ك الل   اإلرضاع إنباتالقصد من  ف  أًل 

الباطن  إُفكصل  إفاٟتلق  إُفيفطر بالواصل  اكإ٪ت  , اٞتوؼ كقد كصل إُفيتعلق بالوصوؿ 
عند  - ا١تهملة –ككذا  ,- ء ا١تعجمة ظاىرك٥ترج اٟتا ,باطن ءك٥ترج ا٢تمزة كا٢تا -منو 

كمعٌت اٟتلق عند  ,(ُِ)بكيي السٍّ  وإليكماؿ  ,(ُُ)باطنو ن  أ :كالغزاِفٍّ   افعيي كقاؿ الر  , (َُ)وكمٍّ الن  
                                                           

 يف )ب( " ككخريصة " .( (ُ

 . َِْ/ُا٠تريطة: ىي أـ الرأس كاليت فيها الدماغ . ينظر: الزاىر يف غريب الفاظ الشافعي ( (ِ

 . َِْ/ُ ا١تصدر السابقأس. ينظر: أـ الر  اليت تصل إُف ىيا١تأمومة: ( (ّ

 . ّٖٓ-ّٔٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٔ/ٔ,  فتح العزيز  َّٓ-َِٓ/ّينظر: البياف ( (ْ

 يف األصل " اإلفراط ", كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 /ب( من )ب( .َُْهناية )( (ٔ

 .  ُّْ/ٔ, اَّموع  ّٕٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 من )ب( ." اٞتراح " سقطت ( (ٖ

 . ّّٖ/َُينظر: فتح العزيز ( (ٗ

 . ُّٗ/ٔينظر: اَّموع ( (َُ

 . ّٖٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُُ

 . ُِّ/ِينظر: الغرر البهية ( (ُِ
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 (ُ)ك٥ترجي , عندىم ن حركؼ اٟتلقً م إذ ا١تعجمة كا١تهملة ؛العربية منو عند أئمةً  خصي أ ءالفقها
إُف منتهى  كاألنف, منتهى احملل الثآف إُفمث داخل الفم  ,ا١تهملة  من ٥ترجً أدْف ا١تعجمة

, خامة منو كما يأيتالقيء إليو كابتبلع الني اج اإلفطار باستخر  ا٠تيشـو لو حكم الظاىر يف
عدـ  كلو حكم الباطن يف, س كجب غسلوكإذا تنج  , مسكوأف إك  كعدمو بدخوؿ شيء فيو

كفارؽ كجوب غسل , بني ٨تو اٞتي  (ِ)سقوط غسلو عن ق منو كيفيابتبلع الرٍّ ب اإلفطار
 (ّ)/كمىت بالغت الصائمة, ق فيو دكهناندر من اٞتنابة فضيٍّ أ فً دى البى  سى تنجي  ف  أجاسة عنو بالن  

كما , أفطرتها ييظهر من فرجها عند جلوسها على قدم فجاكز ما بإصبعها يف االستنجاء
إذا ٔتا  بكيي كقيده السي , (ٔ)القاضيأطلقو كذا , (ٓ)بةً ا١تسري  إُف لة٪تي من األي  شيءه  (ْ)لو دخل

يسمى  و الن  إً ف (ٕ)ا١تنطبقبة أكؿ ا١تسري ٓتبلؼ  ]/بَِٓ[ ؼاحملل اَّو   إُفمنها  كصل شيء
 .فبل ينبغي الفطر بالوصوؿ إليو: قاؿ ,جوفان 

 خَت منو ط ليبلن غوي إيقاع الت   كمراده أف   .كالبوؿ هناران , ليبلن  طي غوي كاالحتياط الت  : قاؿ القاضي
, رٌّ ضً مي  ون  أًل  ؛هناران  يل عند االحتياج إليواللٍّ  بتأخَته إُف األمرال , (ٖ)ف َف ٭تتج إليو فيوإ هناران 
منو  إذ ال ٮتشى؛ ءحد٫تا بل ىو فيهما على حد سواأ ا البوؿ فبل خَت يف إيقاعو يفكأم  

منو  بق خَته لقيد السابا ليبلن  فإيقاعو حينئذو  (ٗ)سلسو  أك ,بوسوسةو  ليى بتي  يف حق من اي إال  ر مفطٍّ 
                                                           

 يف )ج( " كإف كاف ٥ترج " .( (ُ

 يف )ب( ك )ج( " من " .( (ِ

 /أ( من )ج( .ِّْهناية )( (ّ

 يف )ج( " أدخلت " .( (ْ

 . ّٖ/ُتةها, ٣ترل الغائط . ينظر: ٖترير الفاظ التنبيو ا١تسربة: بضم الراء كف( (ٓ

 . ُِّ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ٔ

 " ا١تنطبق " سقطت من )د( .( (ٕ

 " فيو " سقطت من )د( .( (ٖ

 . ِٖٓ/ُسلس البوؿ : اسًتسالو كعدـ استمساكو؛ ٟتدكث مرض بصاحبو . ينظر: ا١تصباح ا١تنَت ( (ٗ
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  (ِ)"التهذيب"يف األصح على  بإصبعوكلو  ور كعودىآتركج مقعدة ا١تبس (ُ)/فطر كال, هناران 
, إليو (ٖ)ضطرارهً اًل ؛ (ٕ)كاعتمده غَته ,(ٔ) (ٓ)"/األنوار"صاحب  (ْ)]بو[ كجـز, (ّ)"الكايف"ك
يق بعد انفصالو من الفم على ككابتبلع الرٍّ , ـ هناران ركج الد  يبطل صـو ا١تستةاضة ٓت كما الك 

  "فطرأداخل  إُف بإصبعولو ردىا  "قو٢تم  إطبلؽٛتل  األكُف يؤخذ (ٗ)ةل  , كمن العً سافاللٍّ 
 ,إُف الباطندخولو معها  إُفيضطر  أفمن غَت  أك بإصبعوء شي ردىا ببل أمكن إذاعلى ما 

 إُفم يح بالش  كوصوؿ الرٍّ   األثركخرج بالعُت , لتعديو؛ فطرأ (ُُ)وإلي حينئذو  (َُ)فإذا دخل معها
 ك يؤخذي لكمن ذ (ُِ).ككوصوؿ الرائةة :"األنوار" قاؿ يف ,إُف حلقوكؽ كالطعم بالذ  , دماغو

 يود فتح فف تعم  إبو ك  فطر الاٞتوؼ  إُف غَته أكور خاف الذم فيو رائةة البخوؿ الدي كص أف  

 

                                                           
  /أ( من )ب( .َِْهناية ) ((ُ

 . ُِٔ/ّالتهذيب ( (ِ

 . ُْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

  /ب( من )د( ِّٔهناية ) ((ٓ

 . ُّْ/ُاألنوار ( (ٔ

  . ُِْ/ِينظر : الغرر البهية  ((ٕ

 يف )ب( " الضطرار " .( (ٖ

 " العلة " سقطت من )ب( .( (ٗ

 ( ." معها " سقطت من )ب( (َُ

 " إليو " سقطت من )ب( .( (ُُ

 . َُّ/ُاألنوار ( (ُِ
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ليست  اأهن  ١تا تقرر ؛ (ِ) (ُ)/مس الربماكمٍّ أفىت الش  كبو , و متجوكى, لكذ ]/أُِٓ[ ألجل
جاسة الن   بالعُت يف بايبٍّ  ةف كانت ملةقإك  ,(ْ)]عليو[ (ّ)إذ ا١تدار ىنا ؛عرفا: م, أينان ع

يفطر بدخوؿ  كال, ىنا نك اليً ذى  بالعُت يفعم ملةق يح كالط  ظهور الرٍّ  أف  ترل  الكاإلحراـ, أى 
 (ٓ)]وألن  [, حىت دخبل جوفو فتح فاه عمدان  فإبغبار طريق كغربلة دقيق ك  الذبابة جوفو ك 

 كشبهوه با٠تبلؼ يف العفو عن دـ الرباغيث ا١تقتولة :يخاف, قاؿ الش  و عن جنسومعف
 .انتهى .(ٔ)عمدا

كما ذكر قد يرد , كاف قليبلن   إذاد عمي عند الت   م, أاإلفطار بو٤تل عدـ  أف  صةيح ت: يتوضكق
 ءو ما كلو فعل مثل ذلك كىو يف, د فتح الفمفيو مع تعمي  إفطارو ال ن  إً ف, "عامد"قولو على 

ء ا١تا لو فتح فاه يف :"األنوار"لقوؿ  ؛فطرأفاه َف يدخل  ْتيث لو سد   فدخل جوفو ككاف
, كفيو لو و لعسر ٕتنبو كىذا ليس كذلكعن في  ا عي إ٪ت  مر  ما ف  أو بوج  كي (ٕ).فطرأفدخل جوفو 

 كاف بفيو أك  (ٗ)لو: يي مً ارً قوؿ الد   كيؤيدهي  .(ٖ)َف يفطر كابتلعو ناسيان  دان و عمفييف  ان يئضع شك 

                                                           
مائة, الشمس الربماكم: ٤تمد بن عبدالدائم بن موسى, مشس الدين, أبو عبداهلل, العسقبلٓف األصل , الربماكم ا١تصرم, كلد سنة ثبلث كستُت كسبع( (ُ

ٟتديث كالنةو كاألصوؿ, كناب يف القضاء يف دمشق, ككِف إفتاء دار العدؿ, لو أخذ عن الشيخ سرًف الدين البلقيٍت كابن ا١تلقن كغَتىم , ٘تيز يف الفقو كا

. ينظر: طبقات الشافعية إلبن قاضي شهبة ق(ُّٖ)شرح على البخارم,  كٚتع العدة لفهم العمدة, كاأللفية يف األصوؿ, تويف سنة إحدل كثبلثُت كٙتا٪تائة

 . ُُٖ/ِ, البدر الطالع ِٖٔ/ٗ, شذرات الذىب َُُ/ْ

 . ُٗٔ/ّينظر: هناية احملتاج ( (ِ

 " ىنا " سقطت من )ج( .( (ّ

 سقطت من األصل ك )ج( , كا١تثبت من )ب( ك )د( .( (ْ

 يف األصل " كألنو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 . ِّٖ/ٔ, اَّموع  ّٖٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٔ

 . ُِّ/ُاألنوار ( (ٕ

 . ُّْ/ُا١تصدر السابق ( (ٖ

   )ب( " كلو " .يف ((ٗ
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 نافيويي كقد  .(ِ)َف يفطر صعد لدماغو كأ ء ٞتوفوفنزؿ بو ا١تا (ُ)طاسو فةصل لو ٨تو عي  ءنفو ماأ
 اكإ٪ت  , ظهرأر ىنا العذ ف  أؽ بأف يفر   ال  إً , ء الذم كضعو يف فيوسبق ا١تابمن الفطر  يأيت ما

يد ا١تيم بتشد - (ام  سَ ن مَ مِ  (ّ))الَ  مفتوحو  كصلت من منفذو  إفمر  ما إُفيفطر بدخوؿ العُت 
 (ٕ)]كالفتح[, (ٔ)( ٓ)/ُتبتثليث السٍّ  (ْ)]سمٍّ [ ]/ب ِِٓ[ ٚتعي  – البدفً  بي قي ثػي ي: كى -

ا ١ت   ون  أًل ؛ كصل جوفو فإك  (ٗ)يفطر بو ةل فبلتاك أك (ٖ)ىنو ىن بدي د  ا إذالك فيما كذ -أفصح 
ى اهلل و صل  ن  أكخرب , يف بطنو ثرهي أى ف كجد إء ك ا١تا كاف كاالنغماس يف  مفتوحو  ل من منفذو َف يص

كراىة يف   ال "اَّموع"كيف, ضعيف .(َُ)((مه و صائً ٙتد كىي باإلً  كاف يكتةلي )) :مكسل   عليو
و خبلؼ ن  أ كيآفٍّ الري  "حلية" كيف ,(ُِ)أـ ال تخمونا ءن سوا: ٧تي كغَتهدقاؿ البن, (ُُ)ذلك

 .(ُّ)األكُف

                                                           
  يف )ب( " غسل " . ((ُ

 . ِّٕ/ٔينظر: اَّموع ( (ِ

 " ال " سقطت من )د( .( (ّ

 سقطت من األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 يف )ب( " العُت " .( (ٓ

 /ب( من )ب( .َِْهناية )( (ٔ

 يف األصل " فالفتح " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .  ((ٕ

 " سقطت من )ب( ." بدىن ( (ٖ

 " بو " سقطت من )ج( .( (ٗ

(كبل٫تا من طريق ٤تمد بن ِٖٖٓ) ّْٔ/ْ(, كالبيهقي يف السنن الكربل , باب الصائم يكتةل ّٗٗ) ُّٕ/ُأخرجو الطربآف يف ا١تعجم الكبَت ( (َُ

 ّٔٔ/ُكضعفو االلبآف يف ضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو  : اسناده ضعيف,ٖٔٔ/ٓعبيداهلل بن أيب رافع عن أبيو عن جده, قاؿ ابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت 

(ْٓٗٗ. ) 

 . ّْٖ/ٔاَّموع ( (ُُ

 . َِٗ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ُِ

 , رسالة ماجستَت ّتامعة أـ القرل , من ٖتقيق : ٤تمد بن مطر ا١تالكي .َُّحلية ا١تؤمن ص( (ُّ
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, ارن بتةرٔف ذلك كبكونو مفطٍّ  (الً اىِ جَ ) ال (وَ )للصـو ( ياً اسِ نَ )يفطر بدخوؿ عُت جوفو  (الَ وَ )
 ابعيدن  أنش أك, إسبلموب ف قري أبً ذر كعي  (ُ)"اَّموع"ك "الركضة"من ٣تموع كبلـ  كما يؤخذ

  تبعان  (ْ)"اٟتاكم"١تا يف  خبلفان , (ّ)وكمي كما رجةو الن     بلن أكلو مث (رَ ث ُ كَ ن  إِ )وَ  ءالعلما (ِ)]نع[
ركاية  كيف - (ٔ)/شرب أك فأكلم كىو صائ ))من نسي   :لعمـو خرب الصةيةُت؛ (ٓ)يٍّ عً افً للر  

ركاية  كيف .(ٖ)(((ٕ)]كسقاه[اهلل  أطعمو افإ٪ت  صومو  فليتم   –بالواك ( كشرب): للبخارم
 شهر رمضاف ناسيان  فطر يفأ))من : أخرل صةيةة كيف .(ٗ)))كال قضاء عليو(( :صةيةة
كر ٢تا ىيئة تذٍّ  ف  أبلة بالص   , كفارؽكقيس بو اٞتاىل .(ُُ)((كال كفارة  (َُ)ء عليوفبل قضا

الكثَت ٔتا زاد على وا كضبط, ـوٓتبلؼ الص  , لك فيهاذ (ُِ)رندو فيها فين  أ يا١تصلٍّ 
 وأن   ظاىره ك  ,خطوتُت أكزاد على ضربتُت  صبلة ماال كثَت الفعل يف  أف   (ُّ)ما يفك,لقمتُت

                                                           
 . ّّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّْ/ٔاَّموع ( (ُ

 " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . يف األصل " من( (ِ

 . ّّٔ/ِينظر: ركضة الطالبُت ( (ّ

 . ِِٕاٟتاكم الصغَت ص( (ْ

 . َُْ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٓ

 /ب( من )ج( .ِّْهناية )( (ٔ

 يف األصل " كشفاه " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

( بلفظ: " إذا نسي فأكل كشرب " , كمسلم يف ُّّٗ) ُّ/ّأكل أك شرب ناسيان  أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو , باب الصائم إذا( (ٖ

, باب أكل الناسي كشربو كٚتاعو ال يفطر   ( .ُُٓٓ) َٖٗ/ِصةيةو, كتاب الصـو

 ( كقاؿ إسناده صةيح, ككلهم ثقات .ِِِْ) ُُْ/ّأخرجو الدار قطٍت يف السنن ( (ٗ

 " عليو " سقطت من )ب( .( (َُ

(, كالطربآف يف ا١تعجم ُِّٓ) ِٕٖ/ٖباف يف صةيةو, باب ذكر نفي القضاء كالكفارة على اآلكل الصائم يف شهر رمضاف ناسيان أخرجو ابن ح( (ُُ

 إسناده حسن . ٕٖ/ْ(. قاؿ االلبآف يف اإلركاء ِِّْ) ُِْ/ّ(, كالدارقطٍت يف السنن ِّٓٓ) ِِٗ/ٓاألكسط, باب من اٝتو ٤تمد 

 يف )ب( " فيندرج " .( (ُِ

 " يف " سقطت  من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُّ
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كل ابن كاستش ]/أِّٓ[, (ّ)( ِ)أكجبو من (ُ)من خبلؼ الكثَت خركجان  ء يفلو القضا يسني 
 (ٓ)اإلمساؾ عنو فبلر منو قصد ر َف يتصو  من جهل ا١تفطٍّ  ف  أب :تصوير اٞتهل (ْ)/عبد السبلـ

 .تصح نيتو

اطى تع فإذا ,توني   صحي ت (ٔ)كىذا, ناأك معي   همان بر مفطٍّ اء ماألشيبعض  أف  يعلم  أف: وكجواب
؛ ر َف يفطرذً كعي  ارن فطٍّ بتةرٯتو كبكونو مي  اىبلن ج كقمع ٝتسمةو  غَت معتاد كًتابو  ئان منها شي

 لك جاىبلن فأكل بعد ذفطر أو ن  أفظن  ناسيان  أك أكلكلو احتجم , لعذره كعدـ تقصَته
ما يف  ردي  ب عليولَتتٍّ  " عاَفعامد "ٔتفهـو قولو السابق  (ٕ)حكصر   ,فطرأ اإلمساؾبوجوب 

 (َُ)"كاحملرر" (ٗ)أصلو للعلم منو بضعف ما يف؛ ح ٔتفهـو ٥تتارصرٍّ َف يي كمن مث  ,(ٖ)"اٟتاكم"
ر بالقيد السابق يف ف كثي إك  ـ فطرهً صح كىو عداألى ككجو , أكلوي ر ف َف يكثي إمن فطر ا١تكره ك 

ر ا١تفطٍّ  إذ ا١تكره ٥تاطب بتعاطي ؛أكُف بعدـ الفطر من الناسيو ن  أ (ُُ)على اٞتماع ا١تكره
اإلكراه  ف  ألدفع اٞتوع ب األكلكفارؽ , الناسي (ُِ)ٓتبلؼ, اإلكراه عن نفسولدفع ضرر 

                                                           
 " من خبلؼ " سقطت من )ب( .( (ُ

 . َِٓ/ِينظر: الذخَتة للقرايف  ((ِ

  قولو " كظاىر أن و يسنٌّ لو ......من أكجبو " سقطت من )ج( .  ((ّ

 /أ( من )د( .ِّٕهناية )( (ْ

 يف )ب( " كال " .( (ٓ

 يف )ب( ك )ج( " فهذا " .( (ٔ

 " . يف )ب( " كخرج( (ٕ

 . ِِٕاٟتاكم الصغَت ص( (ٖ

 . ِِٕينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٗ

 . ُُُاحملرر ص( (َُ

 قولو " بالقيد السابق يف ا١تكره على اٞتماع " سقطت من )ب( ك )ج( .( (ُُ

 يف )ب( " خبلؼ " .( (ُِ
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 ءن ما كمثلو من صب  , تأثَتا (ِ)]هيزيد[فيو بل  ٓتبلؼ اٞتوع ال يقدح , (ُ)/قادح يف اختياره
 . ومعت مكرىةن أك جي , ومعتبطت فجي كمن ضي , يوعل أك مغمىن  مكرىان  وً يف حلقً 

٤تلو : مأ( وِ نِ عدِ ن مَ )مِ خالص ابتلعو  :مأ –أكلو بكسر  -(رفٍ صِ  رٍ اىِ طَ  يقٍ رِ بِ )يفطر  (الَ وَ )
كتسهيل  ]/بِْٓ [سافكترطيب اللٍّ  ا١تأكوؿ ُتع منو لتليينبي  الذم ءن سوا, كىو الفم ٚتيعو

َف ٮترج من (ْ)]ون  كأًل [, عنو زةري لعسر الت  ؛ ىكى صطى بعد ٚتعو كلو بنةو مي  (ّ)كلو, طق كغَتهالن
رؼ ا١تختلط كلو كبالص  , وي ريقي  ف ابيض  إك  وي تي ثميت لً كمن دي  اىر ا١تتنجسطكخرج بال, ومعدن

فيما يظهر  (ٓ)لوفو  أك كلو ٔتجرد ريحو  م, أوي  بو ريقي تغَت   مصبوغان  كمن فتل خيطان   خرآاىر بط
ة كلسهولة التةرز وري  هي ها الط  مر من سلب بدليل ما ؛(ٕ)]ماُّ عُت[ (ٔ)النفصاؿ, إطبلقهممن 

 فةينئذو  فةظاىر الشٍّ  إُفف خرج من فمو كلو كأ  ,هو غَت بالذم ابتلعو من معدن ()وَ عن ذلك 
١تفارقتو معدنو  ؛امرأة يف غز٢تا أك٠تياط  (يطٍ ن خَ مِ )فمو  إُف )عائدًا(ف كاف إك ( وِ بِ  رُ فطِ يُ )

واؾ كبقيت منو كقد غسل السٍّ  ستاؾالو  ما "األنوار" يف, كمثلو كما (ٖ)فيسهل االحًتاز عنو
ٚتعو  أك, خرج ريقو من فمو على لسانوألو  ٓتبلؼ ما ,(َُ)فطرأ (ٗ)فابتلعها لرطوبة تنفص

                                                           
 /أ( من )ب( .َّْهناية )( (ُ

 يف األصل " يزيد " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 )ب( " كَف " .يف ( (ّ

 يف األصل " كإذنو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 يف )ج( " لوف أك ريح " .( (ٓ

 يف )ب( " كانفصاؿ " .( (ٔ

 يف األصل " غَت٫تا " , كيف )ب( " لعُت ُّما " , كا١تثبت من )ج( ك )د( .( (ٕ

 . ُْٕ-ُْٔ/ُالب , أسٌت ا١تط ُّٖ-ُّٕ/ٔ, اَّموع  ِّٗ-ّٖٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٖ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " كابتلعها " .( (ٗ

 . ُِّ/ُاألنوار ( (َُ
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فهمو تعبَته أيفطر ببلعو كما  ال (ِ)]ون  فإ[, أعادهمث  وعلى طرف أخرجومث  (ُ)على لسانو
رح للش  " تبعان  (ْ)"اٟتاكم"عبارة  قتضيو١تا ت خبلفان , (ّ)األكُف  يفيخُتللشٍّ  تبعان  "معدنوػ"ب
تقلب معدكد من  ساف كيف مااللٍّ  (ٓ)إذ ؛ذرعيي ف تردد فيها األإكمثلها الثانية ك ", صغَتال

 ينفصل لقلتو لو َف يكن على ا٠تيط ما كٓتبلؼ ما, وعليو معدن ما يفارؽ داخل الفم فبل
من  (وِ انِ سنَ أَ  ينَ ا بَ مَ بِ  ياً ارِ جَ )ابتلعو  إذافطر بو ي ()وَ يضر  و الن  إف ٞتفافو أك (ٕ)لعصره (ٔ)أك
إذا ٓتبلؼ ما , لتقصَته؛ يتاآل كبلموي   فهموي كما يي  ورة على ٣تٍّ مع القد ]/أِٓٓ [طعاـة بقي  

نانو أسبُت  ما اءبق ف  أعلم  إذا ليبلن  ؿي بلى , كىل ٬تب عليو ا٠تً (ٖ)هً ذرً لعي  وً ٣تٍّ ه ك يز ي٘ت َف ٯتكن
 اإ٪ت   وكيوجو بأن  , (ٗ)؟ ظاىر كبلمهم عدـ الوجوبيز كا١تجكال ٯتكنو التمي هناران  ٬ترم بو ريقو

, يلزمو تقدٔف ذلك عليو ـو فبلالص   يز كا١تج عند القدرة عليهما يف حاؿميٮتاطب بوجوب الت  
ا يتوجو عند إ٪ت   إ٬تابو أف   إُف أشار (َُ)/ذرعي  األ رأيتي  مثي  , لك ليبلن يتأكد لو ذ أف لكن ينبغي

, كقوؿ صاحب كىو صريح فيما ذكرتو, (ُِ)/وك٣تٍّ  ييزهتعذر ٘ت (ُُ)عند من يقوؿ بالفطر

                                                           
  " أك ٚتعو على لسانو " سقطت من )ج( . ((ُ

 يف األصل " فؤًلنو " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 . ُّٖ/ٔ, اَّموع  َّٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ّ

 طاىرو ًصرؼو من الفم " . . كعبارتو " ال ريقو  ِِٔاٟتاكم الصغَت ص( (ْ

 يف )ب( " لذا " .( (ٓ

 " أك " سقطت من )ب( .( (ٔ

 يف )د( " لقصره " .( (ٕ

 . ُّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّٓٗ/ٔ, فتح العزيز َٓٓ/ّينظر: البياف ( (ٖ

 . ُّٕ/ٔ, اَّموع  ّٓٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٗ

 /أ( من )ج( .ِْْهناية )( (َُ

 يف )د( " ٦تا " .( (ُُ

 /ب( من )ب( .َّْهناية ) ((ُِ
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 م, أذرعيي كما قالو األ, غريب. فطرأ ال  كإً  ليبلن  أكل (ِ)االفم ٦ت  ٬تب غسل : (ُ)"زالتعجي"
 (ْ)]ك[زىا يلى ٘تيف قدر عإف ,اٞتوؼ هناران  إُف فوصل منها شيءه  عُت (ّ)إذا بقيت منوبل 

حد الظاىر من  إُف (ٓ)]تكصل[اٞتوؼ  أك الرأسمن  يفطر بنخامة ()وَ فبل  كإال  فطر أ ها٣تٍّ 
 أف  مع , لتقصَته؛ مع القدرة عليو: مأ (ج  مَ  ةِ درَ قُ بِ ) (ٕ)/بنفسها أك جرت (ٔ)]فأجراىا[الفم 

بنفسها  جرت (ٖ)]لو[ٓتبلؼ ما , طعنو غَته كما مرإذا  كبو فارؽ ما, ليوإوب نزك٢تا منس
 ف نزلت من دماغوأك إُف حد الظاىرككذا لو َف يصل , للعذر؛ يفطر ها فبلكعجز عن ٣تٍّ 

نزلت من  اهن  أًل  ؛هاف قدر على ٣تٍّ إيفطر ك  جوفو فبل إُفحد الباطن مث  إُف حلقو كىي يف
أك  باطنو إُفسبق  ]/بِٔٓ[ استنشاؽ كأ (ةٍ ضَ ضمَ مَ  ءِ امَ بِ )يفطر ( وَ )جوؼ  إُفجوؼ 

 جعلو يف من ما أك, دربي تأك سبق من غسل  ,أربعان استنشق  أكضمض ف ٘تأبدماغو إف أساء 
؛ كاحدة من الثبلث كلو يف (غَ الَ بَ  و)أَ  (ٗ)لكف َف يبالغ يف ٚتيع ذإك , رضال لغ نفوأ أكفمو 

مضمضة ء سبق ما إذاما  (ُُ)ٓتبلؼ, ابعةالر   عنو يف منهيٌّ  (َُ)مأمور بذلك بلغَت  ون  أًل 
                                                           

الغريب  صاحب التعجيز: عبدالرحيم بن ٤تمد بن ٤تمد بن يونس,تاج الدين , ا١توصلي الشافعي, كلد سنة ٙتاف كتسعُت كٜتسمائة, توُف القضاء للجانب( (ُ

, طبقات ُٖٗ/ُ, طبقات الشافعيُت َُّ/ْف . ينظر: مرآة اٞتنا ق(َٕٔ)ببغداد, قاؿ اإلسنوم: كاف فقيهان أصوليان فاضبلن. تويف سنة سبعُت كستمائة

 . ُّٔ/ِالشافعية البن قاضي شهبة 

 يف )ج( " إذا " .( (ِ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " فيو " .( (ّ

 سقطت من  األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . ((ْ

 يف األصل " كصل " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " فأخراجها " , كا١ت( (ٔ

  /ب( من )د( .ِّٕهناية ) ((ٕ

 سقطت من األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

 . ُْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِّٕ/ٔينظر: اَّموع ( (ٗ

 يف )ب( " ك " بدؿ " بل " .( (َُ

 " ٓتبلؼ " سقطت من )ب( .( (ُُ
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صـو نفل  نشاءإٯتنعو من  كال, (ُ)يفطر بو و الن  إاستنشاؽ مشركعُت من غَت مبالغة فك 
و لو غسل أذنيو يف اٞتنابة ن  أكمنو يؤخذ , اختياره بو بغَت  مأمورولد من و تن  أًل ؛ (ِ)هاربالن  

خل يد ْتيث ال الرأس مكاف إمالةإإُف نظر  كال ,اٞتوؼ منهما َف يفطر إُف فسبق ا١تاء مثبلن 
فوصل  ءلو انغمس يف ما: (ّ)يٍّ كاًر كىو قوؿ القاضي عن الد   يؤيدهي  ما رأيتي  مثي  , لعسره؛ شي

و مكركه  جوف إُفمنو  ءكصوؿ ا١تاإذا كاف يتيقن االنغماس  ف  أل؛ فطرأنفو أ أكو ٞتوفو من في
عرؼ من عادتو  اإذو ن  أ كينبغي ,ميي ارً ككذا قالو الد  : ذرعيي قاؿ األ .كا١تبالغة يف االستنشاؽ

أف ٭تـر االنغماس كيفطر عنو  ٯتكنو التةرز دماغو باالنغماس كال أكجوفو  إُف (ْ)و يصلن  أ
سل غَت الغي  أك من أذنيو يف, نفو مطلقان أ أك من فيو (ٔ)]كصل[إف كىو متجو  .انتهى. (ٓ)قطعان 

 (ٕ)ون  أيتجو  لذم فاكإال  , منهما لو غسلهما قبل االنغماس َف يصل شيككاف  , أك فيونابةٞت
 ليبلن  ]/إِٔٓ[ سلندب الغي  يتذكرتو تعليلهم اآل ما كال ينايف ,ه حينئذو لعذر ؛ فطر ال

يقتضي الفطر بوصولو  ىذا ال ف  أًل  ,دبره أك أذنو٨تو باطن  إُف ء يصل ا١تابل  ئلً : (ٖ)بقو٢تم
 ,بذلك مطلقان 

 
                                                           

 . ِّٔ/ٔاَّموع ,  ِّٗ/ٔ, فتح العزيز ُٓٔ/ّينظر: حلية العلماء ( (ُ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " كما مر " .( (ِ

س الفقو ُّا سنينان, مث الد ركي: عبدالعزيز بن عبداهلل بن ٤تمد , أبو القاسم , الفقيو الشافعي, كلد بعد الثبلٙتائة, كاف فقيهان ٤تصبلن, نزؿ نيسابور كدر  ( (ّ

كزم , كتفقو عليو الشيخ أيو حامد اإلسفراييٍت كأخذ عنو عامة شيوخ بغداد , كأنتهى إليو التدريس ببغداد , أنتقل إُف بغداد كأخذ الفقو على أيب إسةاؽ ا١تر 

 . َْٔ/ُٔ, سَت أعبلـ النببلء ُٖٖ/ّ, كفيات األعياف  ُُٖ/ُكلو يف ا١تذىب كجوه جيدة , تويف سنة ٜتس كسبعُت كثبلٙتائة . ينظر: طبقات الفقهاء 

 اء منو " .يف )ج( زيادة " ا١ت( (ْ

 . ُُٕ/ّينظر: هناية احملتاج ( (ٓ

 يف األصل " دخل " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 " أن و " تكررت يف مرتُت يف )د( .( (ٕ

 يف )د( " قو٢تم " .( (ٖ
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ف إ (ّ)]ك[(ِ)أحوالوبعض  و مفطر يفألن  ؛ التةرز عنو و ينبغين  أا١تراد  (ُ)]إ٪تاك [
من  األنف (ٔ)كأالفم  (يرٍ طهِ تَ لِ )ء سبق ما إف (الَ ) للصـو غَت مفطر احتياطان  (ٓ()ْ)/]ق[جعلنا

, إزالتهالوجوب ؛ (ٕ)عند اٟتاجة ف بالغ فيوإك ذكر  ما نشاءإٯتنعو من  كال, يفطره ٧تاسة فبل
كيف , اىرما يف حد الظ   ل كلغسإذا غسل فمو ا١تتنجس فليبالغ يف الغرغرة ليو ن  أ كمر  

  "اَّموع"
ي
ةو فمو بن يفتنش ال ءا١تا م لزمو مجي ائإذا ٘تضمض الص  و ن  : أ كغَتهتوِفٍّ عن ا١ت

 .من زيادتو" أساء إف"كىذا كقولو  ,(ٖ)ان اتفاق خرقة

, بطلت صبلتو كإال  , فطرأ أك نزعو ف ابتلع باقيوإف ,فأصبح صائمان  ابتلع خيطان  (ٗ) :فرع
 .(َُ)نزع منو كىو غافليي  أف  : يف صةتهما وفطريق

ال يفطر  (ُُ)]لو قيل[: بل كا١تكره, قاؿيفطر   اٟتاكم على نزعو كالأك ٬تربه : ركشيي قاؿ الز  
 ليطأىا يف ىذهحلف  إذاكما , رع منزلة اإلكراهإل٬تاب الش   تنزيبلن  ؛َف يبعد باختيارهف نزع إك 

 

                                                           
 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 يف )ب( زيادة " أم ", كيف )د( زيادة "  أك " .( (ِ

 يف األصل " أك " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 /أ( من )ب( .َْْهناية )( (ٓ

 " أك " سقطت من )ج( .( (ٔ

 . َّٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ّْٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 . ِّٕ/ٔاَّموع ( (ٖ

 يف )د( زيادة " لو " .( (ٗ

 . ِٖٔ/ّ, ْتر ا١تذىب  ِّّ/ُر: التعليقة ينظ( (َُ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُُ
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إ٬تاب ٤تل تنزيل  ف  أب: ٬تاب (ِ)أفٯتكن ك , (ُ)الوطء٭تنث بًتؾ  ال ضان يلة فوجدىا حائالل  
ٓتبلؼ , ر ُّاكما يف ا١تسألة اليت نظ  , مندكحة (ّ)/٬تد كاف ال  إذا اإلكراه الشرع منزلة

, زع منو كىو غافلأك بالن  , أمره إُف اٟتاكم (ْ)وزع برفعلو مندكحة عن تعمد الن   إف  مسألتنا ف
كيفطر  ,ما ْتثو حينئذو ضح ت  , أكال من ينزعو كىو غافل, ف َف ٬تد حاكمان إ ]/بِٖٓ[ نعم

عند ٘تكنو  زع موافق لغرض النفس فينسب إليوالن   ف  أًل ؛ ازعكن من دفع الن  مغَت الغافل بالت  
ذكر كجب نزعو  فق ماتكلو َف ي ,ن من دفعوك  إذنو ك٘تكُّذا فارؽ من طعنو بغَت , فعمن الد  

اركها ـو لقتل تص  من حكم ال (ٓ)/أغلظمها كح ف  أل؛ بلةأك ابتبلعو ٤تافظة على الص  
 . (ٕ)(ٔ)دكنو

األصل  ف  أًل  ؛لكن يكره, (ٖ)توِفٍّ للمي  خبلفان , يلالل   خرآهار ال الن   خرآاؾ الش   أكلك٭تـر 
 إال   يأكل أف ال حوطلكن األ, األكلهار فيجوز لو الن   ءحىت ٬تتهد كيظن انقضا ,(ٗ)ابقاؤ٫ت
 .(َُ)بالغركب االعتماد على إخبار عدؿو كلو , بيقُت

 

                                                           
 . ُٔٓ/ِ, مغٍت احملتاج  ُْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ُ

 يف )د( " أنو " .( (ِ

 /ب( من )ج( .ِْْهناية )( (ّ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " برفع " .( (ْ

 /أ( من )د( .ِّٖهناية )( (ٓ

 )ب( ك )ج( ك )د( " دكف تاركو " . يف( (ٔ

 . ُْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّّّ/ُينظر: التعليقة ( (ٕ

 يف )ب( " للقموِف " .( (ٖ

 يف )د( " بقاؤه " .( (ٗ

 . ُْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َّٔ/ٔينظر: اَّموع ( (َُ
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 هم ىنا ّتوازتصر٭ت يردهي  .(ُ)يقبل كاحد يف ىبلؿ شواؿ ٬توز كما ال ال: كيآفي كقوؿ الري 

كبقبولو , نإفادة الظ  يف  أقول ون  أًل  ؛باالعتماد منو أكُفكخرب العدؿ  ,مةرٍّ االعتماد على الت  
ٔتا  (ِ)ٚتعه  ان يضأه رد  كقد , كخركجو يف اٞتمعةبلة كدخوؿ الوقت ء كالقً ا١تا يف ٨تو تنجيس

قاؿ قد  فإذا فرقى على نشزو  بلن رجي  أمر  ما إذا كاف صائكاف )) :مكسل   ى اهلل عليوو صل  ن  أ صح  
ىبلؿ  أف  الباب  أكؿكمر , (ْ)/خبلفو ركشيي ب الز  صو   كمن مث   .(ّ)((فطرأ مسي غابت الش  

 إثباتبد ىنا يف  و الن  أعلم كبو يي  ,(ٓ)فبل فرؽ كحينئذو لك خربه عدؿ كذأشواؿ بالنسبة ١تن 
بدل أك , ]/أِٗٓ[ اسشواؿ بالنسبة لعمـو الن   إثباتالغركب على العمـو من عدلُت كما يف 

 .(ٔ)ا مر٦ت  لم كما عي كالوجو منهما كجوب العمل بقولو  , بطلوع الفجر خربهأكجهُت فيما لو 
فطر يف أمس كب الش  غر  أكيل الل   ءبقا (ٖ)ظن   (ٕ)ك, تهاداج: مأ (ر  حَ تَ )بِ  أكل إذا (وَ )

ٓتبلؼ ما ,  خطاؤهن البُتٍّ عربة بالظٍّ  ال إذ؛ يف ٖتريو( طَ لِ غَ )و ن  أباف  ن()إِ ورتُت كقضى الصي 
 خرآ األكلعلى  (ومٍ جُ هُ بِ )يفطر  (وَ ) إصابةَف ينب غلط كال  أك, كما ظنو  األمرباف إذا 

 ُّجـو عليو (الَ ) هناران  أكلو ن  أباف  أـ (َُ)عليو اٟتاؿ شكلأى  اءن سو  (ٗ)هار من غَت ٖترو الن  
و ن  أكلو ىجم فباف , فيهما ؤلصللً  ؛هناران  أكلو ن  أ َف ينب يفطر ما هار فبلالن   أكؿ: مأ (الً و  )أَ 

                                                           
 . ُُّ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ُ

 . َْٗ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ِ

 ( .َُِٖ) ُُٖ/ٓ( كقاؿ صةيح على شرط الشيخُت, كصةةو االلبآف فس السلسلة الصةيةة ُْٖٓ) ٗٗٓ/١ُتستدرؾ أخرجو اٟتاكم يف ا( (ّ

 /ب( من )ب( .َْْهناية )( (ْ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " بينهما " .( (ٓ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " تقرر " .( (ٔ

 " الواك " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 " بو " . يف )ج( زيادة( (ٖ

 يف )د( " ٖترز " .( (ٗ

 " اٟتاؿ " سقطت من )ب( .( (َُ
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ـو الص   ف  أب بلةأك القً يف الوقت  ى شاكان كفارؽ من صل   ,(ُ)واب َف يفطر مطلقان كافق الص  
ك يف الش   ف  أف بلةٓتبلؼ الص  , مفسدة مث تبُت عدمو ءك ةة كشك يف طر عقد على الص  ان

صومو  عاـ فلفظو صح  ط فيو لو طلع الفجر كيف (ّ), ك(ِ)رط يف ابتدائها منع من انعقادىاالش  
 إُف ف امسكو فسبق منو شيإف, (ْ)فعل كالقصدال النتفاء؛ إُف اٞتوؼء ف سبق منو شيإك 

 .ا مرجوفو كما علم ٦ت   إُففسبق  هناران  و يف فيوا لو كضعفطر كمأجوفو 

زع ترؾ كقصد بالن  , حُت طلع فنزع عقبو حاالن  (ٓ)٣تامع علم بالفجر صـو كذا يصحي   ()وَ 
من لتولده ؛ نزؿأف إكاعتمده غَتىم ك , (ٔ)ذ كما صرح بو ٚتع متقدموفلذي اٞتماع ال الت  

, يتعلق باٞتماع بو ما ]/ب َِٔ[ يتعلق فبل (ٗ)لجماعلترؾ زع الن   ف  كأًل , (ٖ)مباحة (ٕ)مباشرة
كىو  س  أف ٭تيً  ةة  كأكُف من ذلك بالصٍّ  ,فنزعو حاالن  وي كىو البسي  يلبس ثوبان  فكما لو حلف ال

عن  "الكفاية" كيف, (َُ)وعلي الطي اءى ابتدع ز خر الن  آبح فينزع ْتيث يوافق الصي  ٣تامع بتباشَت
 ظن   إذاا م  أ, الفجر فأدركواتساع الوقت  ظن   إذاورتُت ما الفطر يف الصي عدـ  (ُُ)أف   "النهاية"

                                                           
 . . ُُٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ِّٕ-ِّٓ/ٔ, كفاية النبيو  ّّٔ/ِينظر: ركضة الطالبُت ( (ُ

 . ِٖٓ/ُينظر: الديباج يف توضيح ا١تنهاج  ( (ِ

 " الواك " سقطت من )د( .( (ّ

 . ُْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُٔ/ّ, حلية العلماء  ِّ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ْ

  يف )ب( " الفجر " . ((ٓ

 . ِْٕ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ٔ

 يف )د( " مباشرتو " .( (ٕ

 . ُْٕ/ ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِّ/ٔينظر: اَّموع ( (ٖ

 يف )ب( " ٚتاع " .( (ٗ

 .  ِّٗ-ِّٕ/ٔ, كفاية النبيو  َّْ/ٔ, فتح العزيز ُٗٓ/ّينظر: التهذيب ( (َُ

 ك )ج( ك )د( زيادة " ٤تل " . يف )ب(( (ُُ
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زع حصل من الن   ما ف  أًل ؛ ف نزع مع الفجرإلفجر يدركو كىو على حالو فيفطر ك ا (ُ)ف  أب
 .انتهى. (ِ)بسبب كرط فيو نفسو

 ما ال  إً يل بق من الل  لو َف ي ءيبليف اإل "العزيز" كيف, ابقُت ينازع يف ذلكعليلُت الس  من الت   لٌّ ككي 
 .انتهى. (ٓ)كجهاف اإليبلج (ْ)/جواز ففي (ّ)/زعاإليبلج دكف الن  يسع 

و ن  إفوع لي وع حُت الطي لي استداـ اٞتماع بعد علمو بالطي  إذا ا, أم  اٞتواز عليل الثآفالت   ةكقضي
الفجر كىو  طلع عليو: مأ (حَ صبَ أَ  عٍ امِ جَ مُ )صدر من  ا١تلك ذ ف  أًل ؛ لكذ (ةِ امَ دَ استِ )بِ يفطر 
, (ٕ)/وعلي بعد الطي أصبح كاَّامع  اَّامع الذم (رُ ف  كَ يُ ف َ )وع لي بعد الطي  (ٔ)اٞتماعككاف  , ٣تامع

بو كل منهم بسبب  أمثً ّتماع  ةةّتامع منع الصٍّ ؛ مث تذكر فاستداـ ككمن جامع ناسيان 
ال   (ٖ)]ناى[ابتداء الفعل  ف  أًل ؛ بلؽ بوط  الق لٍّ باستدامة كطىء عي ا َف ٬تب ا١تهر ٪ت  إك , ـوالص  

 غَت خاؿ عن مقابلة كالوطء مث  , لو ٚتاع هنار رمضاف عنهاٮت ره لئبًل  بآخً فتعلقت  كفارة فيو
 .(ٗ)كاح يقابل ٚتيع الوطياتا١تهر يف النٍّ  إذ؛ ا١تهر

                                                           
 يف )ب( ك )ج( ك )د( " أف  " .( (ُ

 . ِّٗ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ِ

 /أ( من )ج( .ِْٓهناية )( (ّ

 /أ( من )ب( .َْٓهناية )( (ْ

 . َِٔ/ٗ  -كىو فتح العزيز -العزيز ( (ٓ

 يف )د( " اٞتماع " .( (ٔ

 /ب( من )د( .ِّٖهناية )( (ٕ

 " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . يف  األصل " ىذا( (ٖ

 .  ُٕٓ/ّ, هناية احملتاج ُِٓ/ِ, الغرر البهية  َْْ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٗ
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 أف   (ُ)نٍّ ظى لً استداـ  و مىتن  أ كيآفي كالري  بو ا١تاكردمي كصرح , اقتضاه كبلمهم ]/أُِٔ[نعم الذم
عو َف يعلم بطلو  إذا اأم   ,(ِ)و َف يقصد ىتك اٟترمةن  أًل ؛ و كفارةمف نزع َف تلز إصومو بطل ك 

هار بعض الن   ف  فطر أًل أف إو ك ن  إً ف نزع حاالن  أكفمكث  ف علم بعد االستدامةأ طلع بحىت
١تا يو٫تو كبلـ  خبلفان  ,(ّ)ارة عليوكف    لكن ال, باألكل فأشبو الغالط مضى كىو ٣تامع

 .باإلفطار تو مسبوقةاستدام ف  أًل ؛ بطلوعو ف استداـ عا١تان إك , (ٓ)صلوأكا١تنت ك  (ْ)ارحالش  

لكن , (ٔ)بكيي أختاره السي  كىو ما, بطلـو يف ذلك انعقد مث الص   أف   كقضية كبلمو كأصلو
َف ينعقد  ون  أ (ٗ)كغَت٫تا ذرعيي كاألى  (ٖ)سنومي ح بو اإلكصر   (ٕ)"اَّموع"ضاه كبلـ ا١تعتمد كما اقت

اإلفساد منزلة  لوا منع االنعقاد مث  نزٍّ لكن َف يي , امعان ٣تي  ـى حرى أكنظَته ما يأيت فيما لو  ,أصبلن 
فسد أي ـو انعقد مث فكأف الص  , (َُ)]الفجر[ة ىنا متقدمة على طلوع ي  النػٍّ  ف  أًل , ٓتبلفو ىنا

 .(ُُ)مث  ا ٓتبلفه

                                                           
 يف )ب( " يظن " , كيف )ج( " فظن " .( (ُ

 . ِْٕ/ّ, ْتر ا١تذىب ُْٖ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ِ

  . ُٕٔ/ّتاج , هناية احملُْٖ/ُ,أسٌت ا١تطالب  ّٓٔ/ِينظر: ركضة الطالبُت  ((ّ

 /أ .ِِٔينظر: شرح اٞتوجرم ( (ْ

 . ِِٕينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٓ

 . ُٖٕ/ِينظر: مغٍت احملتاج ( (ٔ

  . ّّٖ/ٔاَّموع  ((ٕ

  . ْٖ/ْينظر: ا١تهمات  ((ٖ

  . ُْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب  ((ٗ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ

 يف )ج( . " مث " تكررت مرتُت( (ُُ
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متقدـ  كطلوعو اٟتقيقي, الفجر ٔتجرد طلوعوف قيل كيف يعلم إفلها صأك  "الركضة"يف ك 
يلـز قدير كالعت على الت  ضً كي  ا مسألةبأهن  : (ّ)٤تمد أبوالشيخ  (ِ)؟ أجاب (ُ)بو مناى علعل

اظر كما قبلو وء للن  الض   ظهور إال  بح معٌت للصي كال , عليو (ٓ)لعي ط  ٔتا يي  (ْ)دناعبً ا تي ن  أكب, كقوعها
زاد  .(ٔ)بح ا١تعتربأكؿ الصي درؾ مر يي الق ]/ب ِِٔ[ باألكقات كمنازؿفالعارؼ , كم لوالح
 .(ٕ)ىو الصةيح ىذا الثآف: قلت "الركضة"يف 

عن اٟتيض كالنفاس  ءقاكالن  , سبلـاإلأربعة: ـو من حيث الفاعل كالوقت كشركط الص  
طاف يف ٚتيع ًت شيي  فاألكالف, يز لوي٘ت ن الا١تعترب ٦ت   (ٖ)/ر القصدتصو  يي  ال إذ؛ مييزكالت  , إٚتاعان 

كلو يف ٟتظة من  ـو من كافرفبليصح الص  , فيو بُت زكالو ّتنوف كغَته لي فص  كالثالث يي , هارالن  
 (ٗ)هارالن  

 

 

                                                           
 " بو " سقطت من )ج( .( (ُ

 يف )ج( " كأجاب " .( (ِ

 " أبو ٤تمد " سقطت من )ج( .( (ّ

 يف )ب( " تفيدنا " .( (ْ

 يف )ب( " نط لع " .( (ٓ

 . ّٓٔ/ِ, ركضة الطالبُت  َْْ/ٔفتح العزيز ( (ٔ

 . ّٓٔ/ِركضة الطالبُت ( (ٕ

 /ب( من )ب( .َْٓهناية )( (ٖ

 . ِٖٓ/ُ, الديباج ّٔٔ-ّٓٔ/ُِت ينظر: ركضة الطالب( (ٗ
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, ض ك٣تنوف٨تو حائك  ,(ِ)نأحس (ُ)]فعبارة أصلو[, مودكف كبل أصلوكبلـ   كما أفاده
 ؛١تا مر (ّ)(اسٍ فَ نِ وَ  ,يضٍ حِ وَ  , ةٍ د  رِ بِ ) صريح بالبطبلف من زيادتوكالت  , بعد االنعقاد (لُ بطُ يَ وَ )
 ان تبع من زيادتو كىذه, كمضغةقة من غَت دـ كلو لعلى  (ةٍ دَ الَ وِ  و)أَ  بلةعلى الص   قياسان  (ْ)]ك[

 ف  إف ,األصةابلوجهُت عند ا أشهرالبطبلف  ىنا أف   "اَّموع", كيف(ٓ)"ةقيقالت  "١تا يف 
 اإلفطار ُّا أف   حاصلو (ٖ)اسل ٦ت  نو يف الغي ما بي  هو ككج, (ٕ)دليبلن  (ٔ)األكجوىو  خراآلالوجو 

اعتمده يف تعليل كجوب  كالذم, متقدموف كما قالو ٚتعه  على إ٬تاُّا الغسل (ٗ)]مبٍتي [
خركج  ف  إف, ـول دكف بطبلف الص  كىذا يصلح لوجوب الغس, منعقد الولد مٍتٌّ  أف  سل الغي 

 ن ليبلن نٍّ رب ٣تي كلو ٟتظة بش( ونٍ نُ جُ وَ ), (َُ)ـوبطل الص  يي  ال استمناء الغَت مباشرة ك من  ا١تٍتٌ 
و بل تعد   ]/أِّٔ[ ((ُُ)/كرٍ سُ وَ  اءٍ غمَ إِ )بِ  يبطل (وَ ) غَتمييز للص  كمثلو عدـ الت  , بلةكالص  

على ء الستيبليف ا ماألهن  ؛ (ُّ)ٟتظة منو انتفيا إذا ٓتبلؼ ما, هارٚتيع الن   (ُِ) ](ام  عَ )[إف 

                                                           
 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 , كعبارتو " كاإلسبلـ كالنقاء كالعقل كل اليـو " . ِِٕينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ِ

 . ّْٕ/ٔ, اَّموع  َْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ّ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 . ٖٖالتةقيق ص ((ٓ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " الراجح " .( (ٔ

 . ّْٕ/ٔاَّموع ( (ٕ

 يف )ج( " ما " .( (ٖ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٗ

 . َُٓ-ُْٗ/ِاَّموع ( (َُ

 /ب( من )ج( .ِْٓهناية )( (ُُ

 يف األصل ك )د( " غم ا ", كا١تثبت من )ب( ك )ج( .( (ُِ

 . ُٕٔ/ّ, هناية احملتاج  ُْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّْٕ-ّْٔ/ٔموع ينظر:اَّ( (ُّ
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 األقول ٟتقناـو ألى كالن    ري يضي  ال (ُ)ا١تستغرؽ منهما أف  فلو قلنا , ـو كدكف اٞتنوفالعقل فوؽ الن  
نا فتوسط, قولباألى  ضعفاألى  ٟتقناألى كاٞتنوف   ري منهما تضي  ةظةالل   أف  كلو قلنا باألضعف, 

إذ النائم  ؛ا٠تطاب معو أىلية انتفاءـو باإلغماء الن  كفارؽ , يف ٟتظة كافية اإلفاقة أف  كقلنا 
ة , كمسألباإلغماءتة ـو دكف الفائالفائتة بالن   (ِ)/بلةء الص  ك٢تذا ٬تب قضا, وبٍّ ينتبو إذا نػي 

 ي()فِ  كلها ال  نةـو فيصح ك٭تل يف الس  الوقت القابل للص  : الرابع (وَ ) ,من زيادتوكر السي 
ال يف ( وَ ) (ّ)عنو يف خرب الصةيةُت هيللن  ؛ كرب كلو عن كاجبأأك صغر أ (يدٍ عِ ) يوميٍّ 
  (ولَ وَ ) (ْ)عن صيامهما هيمن الن   ١تا صح   ؛األضةىـ بعد يو  أياـثبلثة : كىي( يقٍ شرِ تَ ) أياـ

لو صيامها عن القدٔف  كيف, هى عنولعمـو الن  ؛ (ٓ)للهدمعادـ  (عٍ متِ تَ مُ لِ )كاف صومها 
 كقاؿ يف, (ٖ)بلحو ابن الص  صةة كمن مث   ,(ٕ)بخارم٠ترب فيو يف ال؛ (ٔ)الثبلثة الواجبة يف اٟتج

                                                           
 يف )ب( ك )ج( " فيهما " .( (ُ

 /أ( من )د( .ِّٗهناية )( (ِ

( , كمسلم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب النهي عن صـو يـو ُُٗٗ) ِْ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو باب صـو يـو الفطر ( (ّ

 ( . ُُّٖ) ٕٗٗ/ِ الفطر كيـو األضةى

 ( .ُُُْ) ََٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب ٖترٔف صـو أياـ التشريق ( (ْ

 . ُِٕ-ُِٔ/ِ, الغرر البهية  ُُْ-َْٗ/ٔ, فتح العزيز ُٖٗ-ُٕٗ/ّينظر: التهذيب ( (ٓ

 . َُْ/ٔ, فتح العزيز  َُِ/ّ, التهذيب  ْٓٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٔ

 ( .ُٕٗٗ) ّْ/ّارم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب صياـ أياـ التشريق أخرجو البخ( (ٕ

بارعان  ابن الصبلح : عثماف بن عبدالرٛتن بن عثماف الكردم, تقي الدين أبو عمرك , الفقيو الشافعي, كلد سنة سبع كسبعُت كٜتسمائة, كاف إمامان ( (ٖ

دريس دار اٟترمُت كالشامية اٞتوانية بالشاـ, صنف كتابان نافعان يف علـو اٟتديث كلو إشكاالت حجة , تفقو على أبيو كعماد الدين ابن يونس كغَتىم , كِف ت

, طبقات الشافعية البن ٕٖٓ/ُ, طبقات الشافعيُت ِّْ/ّ. ينظر: كفيات األعياف  ق(ّْٔ)على الوسيط كشرحها , تويف سنة ثبلث كأربعُت كستمائة

 . ُُّ/ِقاضي شهبة 
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 (ْ)بن ياسرعمار  (ّ)/عن ١تا صح   (ِ)(ك  شَ )ـو ال يف ي (وَ ) (ُ)و الراجح دليبلن ن  أ "الركضة"
 .(ٔ)((كسلم أبا القاسم صلى اهلل عليوك فقد عصى من صاـ يـو الش  )) (ٓ):رضي اهلل عنو

كراىة صـو  ]/بِْٔ [ بعدـ بكي  فو السي كضع   ,فقيل كا١تعٌت فيو القوة على صـو رمضا
فليس يف صـو شعباف , فس عليوم الن  ـ يقوٍّ و الص   إدماف ف  أكقد ٬تػػػػػػػػػػػاب ب, (ٕ)شعباف

 فيكوف فيو, فس عما بعدهف الن  ضعً و يي ن  إف ٓتبلؼ صـو يـو ك٨توه ,ةبل تقوي إضعاؼ
ـ بعد نصف شعباف و ـ الص  حري  كمن مث  , عبادة مع كسل كضعف كىو غَت مناسبلل (ٖ)افتتاح

: مكسل   ى اهلل عليومن قولو صل   ك١تا صح  , لذلك؛ (ٗ)إف َف يصلو ٔتا قبلو ا يأيتببل سبب ٦ت  
لو بف كصلو ٔتا قإك  رمةكما اقتضاه ظاىره من اٟتي  .(َُ)((انتصف شعباف فبل تصوموا  ))إذا

عبَتىم بإف َف يصلو ٔتا قبلو أنو لو صاـ كأفهم ت[ ـومطلوبية الص   صلأًل  حفظان  ؛مراد َتي غ

                                                           
 . ّٔٔ/ِركضة الطالبُت ( (ُ

 . ُِٕ/ِ, الغرر البهية  ّٗٗ/ٔ, اَّموع  ُِٔ/ٔفتح العزيز ( (ِ

 /أ( من )ب( .َْٔهناية )( (ّ

سبيل اهلل,  عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة, يكٌت أبا اليقظاف , صةايب جليل, من السابقُت األكلُت, أسلم ىو كأبوه كأمو ٝتية, كأكذكا يف( (ْ

صفُت مع أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب سنة سبع كثبلثُت, كىو ابن ثبلث كتسعُت سنة . ينظر: ا١تنتظم يف تاريخ ا١تلوؾ كاألمم شهد ا١تشاىد كلها, كقتل ب

 . ْْٕ/ْ, اإلصابة يف ٘تييز الصةابة ُِِ/ْ, أسد الغابة ُْٔ/ٓ

 " رضي اهلل عنو " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

, باب كراىية صـو يـو الشك أخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب ( (ٔ , باب ما جاء يف كراىية ِّّْ) ََّ/ِالصـو ( , كالًتمذم يف سننو, كتاب الصـو

, باب ما َِٗٓ) ُِّ/ّ(, كالنسائي يف سننو, كتاب الصـو , باب صياـ يـو الشك ٖٔٔ) ّٔ/ِصـو يـو الشك  ( , كابن ماجو يف سننو, كتاب الصـو

 ( .ُٔٗ) ُِٓ/ْ( . كصةةو االلبآف يف اإلركاء ُْٓٔ) ِٕٓ/ُجاء يف صياـ يـو الشك 

 . ُّٔ/ِ, مغٍت احملتاج  ُْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٕ

  يف )د( " احتياج " . ((ٖ

 . ُْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُُْ/ٔ, كفاية النبيو  ََْ/ٔينظر: اَّموع ( (ٗ

( , كالبيهقي يف السنن الكربل , كتاب الصياـ, باب ا٠ترب الذم كرد يف ِّّٕ) ََّ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو , باب كراىية ذلك ( (َُ

 . َُُ/ٕ( . كصةةو األلبآف يف صةيح أيب داكد ِٕٔٗ) ّّٓ/ْالنهي عن الصياـ إذا انتصف شعباف 
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ا٠تامس عشر كتاليو كأفطر السابع عشر, حـر عليو صـو الثامن عشر , كىو متجو ؛ ألنو 
ـو يف ٔتناؼ للص   أف يأيتكالبد : اؿقاؿ القف   (ُ)] صـو بعد نصف كَف يوصل ٔتا قبلو

 . انتهى .(ّ)وب يوافقوناألصةا ني أظي كما : اإلماـقاؿ . (ِ)عن صومها األكقات ا١تنهيٍّ 

 (ٓ)عن ضيافة اهلل تعاُف اإلعراضلك من يف ذ ةرٔف ماسبب الت   (ْ)أف   إُفاؿ نظر ف القف  ككأ
 ما أف   حينئذو لو  األصةابعدـ موافقة  ككجوي , شكن الضعف يف ٨تو يـو الم أك هلعباد
يـو  (ٖ)ةرٔف يفالت   أف  من  ناأصةاب ذىب إليو (ٕ)ماال لً  (ٔ)إليو اٟتنفيةذىب  يوافق ما اإ٪ت   ذكره

 (ُُ)ـو ال ٣تردبقصد الص   اإلمساؾ (َُ)ىو (ٗ)كاحملـر لذاتو, خرآ العيد لذاتو ال لسببو 
 اؿؼ القف  من خبل خركجان , ناؼو ا ْتثو بعضهم استةباب تعاطي مي لكن ينبغي كم, اإلمساؾ

 ؛(ُّ)نظر إليو ال. (ُِ)إمساؾ يـو الشك قبل الثبوت ستةبي يي  :كقوؿ ا١تالكية ,]/أِٓٔ[

                                                           
 سقطت من األصل, كا١تثبت من  )ب( ك )ج( ك )د( . ( (ُ

 . َِِ/ُينظر: كفاية األخيار ( (ِ

 يو " .يف )ج( زيادة " عل( (ّ

 " أف  " سقطت من )ب( .( (ْ

 " تعاُف " سقطت من )ب( ك )د( .( (ٓ

 . ْ/ِينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق ( (ٔ

 " ١تا " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 " يف " سقطت من )ب( ك )د( .( (ٖ

 يف )ب( " لذاتو " .( (ٗ

 " ىو " سقطت من )ج( .( (َُ

 يف )ب( " ٔتجرد " .( (ُُ

 . ُْٓ/ُينظر: حاشية الدسوقي على فتح العزيز  ((ُِ

 " ال نظر إليو " سقطت من )د( .( (ُّ
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مع  وأن  غَت مشركع على  (ِ)]راـو اٟت[ (ُ)ورةً شبو بصي كالت  ـو حراـ على جهة الص   إمساكو ف  أل
 .أكُفاؿ فكانت رعاية خبلؼ القف  ! كجو لندبو (ّ)فأمي , فائدة لو كمعها ٭تـر ة الي  عدـ النػٍّ 

 (ٍ ردوِ )أك  (ٓ)صفالنٍّ  (ْ)ا قبلٔت بب ٨تو كصل صوموا الس  أم  , سبب (يرِ غَ لِ ) ا ٭تـر صوموكإ٪ت  
ثنُت فصادفو  كاالعُتٍّ صـو يـو مي  (ٕ)ك, يوـو  فطرى ك  (ٔ)]يوـو [ صوـى  أك, ىرف اعتاد صـو الد  أب
يف  كنظَته  وي صومي  ك٭تلي , فيصحي  (ةٍ ارَ ف  كَ وَ ) فرضو  أك لنفلو  (ءٍ اضَ قَ وَ )متو يف ذ مستقرو  (ذرٍ نَ وَ )

 - اتتقدمو  :ال(َُ)مأ - تقدموا (ٗ)))ال:  الصةيةُت٠ترب؛ (ٖ)١تكركىةا األكقاتبلة يف الص  
 (ُّ)ردكقيس بالوً  .(ُِ)((موي فليصي  صومان  وـي كاف يصي    بلن رجي  إال  ك يومُت أيـو  (ُُ)/بصـو رمضاف
 (ُْ)/لتقدـ؛ ابقالس(( انتصف شعباف  ))إذا: ٓترب شكل ا٠تربيي  بب كالّتامع الس  ؛ الباقي

 الفرض ءكر حىت قضاا ذي ومو عن كاحد ٦ت  يف ص كراىة  كال, اىرص على الظ  الن  

                                                           
 " بصورة " سقطت من )ج( .( (ُ

 سقطت من  األصل, كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 يف )ب( " فإف " .( (ّ

 " ٔتا قبل " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 يف )ب( ك )ج( ك )د(  " بالنصف " .( (ٓ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( " أك " .( (ٕ

 . ّٗٗ/ٔ, اَّموع  ُّْ/ٔ, فتح العزيز ٖٓٓ/ّينظر: البياف ( (ٖ

 يف )ب( " أم ال " .( (ٗ

 " أم " سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ

 /ب( من )ب( .َْٔهناية )( (ُُ

, باب ال تقدموا رمضاف بصـو يـو كال يومُت  أخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب( (ُِ  ( .َُِٖ) ِٕٔ/ِالصـو

 يف )ب( زيادة " يف صومو " .( (ُّ

 /أ( من )ج( .ِْٔهناية )( (ُْ
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بن لك عن اصلها نقل ذأك  "الركضة" كيف, (ُ)اٞتمهورعن مقتضى كبلـ  "اَّموع"كما يف 
, كرجةها عن ٚتعو  سنومي كنقلها اإل, (ّ)( ِ)/يبكنقل الكراىة عن القاضي أيب الطٍّ , اغب  الص  

, رمضاف ]/بِٔٔ[ بتقدير كونو منمنو  تربء ذمتو ال ف  أبفل كمنع قياس الفرض على الن  
. (ْ)عنها ٖترٯتو األكقات ا١تنهيٍّ هم يف كبلم  قياسليوقعو يـو الشك ف صومان  أخر  فلو : قاؿ

َف اكإ٪ت  , إطباؽ الغيملرمضاف كال مع  ان احتياط (ٓ)]وصوم[٬توز  و الن  أ فنٍّ كبلـ ا١تصفهم  أك 
عن  غدو  شعباف صـو و لو نول ليلة ثبلثيٍّ ن  أ ١تا مر  فائدة لو  ال ون  أًل ؛ ٬تعل االحتياط سببان 

بوجوب : ٛتدأ قوؿ راعى ا َف يي ٪ت  إك , فبل احتياط (ٔ)َف يقع كإذا, كاف منو َف يقع عنو  إفرمضاف 
ف إف)) :كىي ىنا خرب, راعىيي  ال صةيةة ةن  إذا خالف سي ا٠تبلؼ  ف  أل ؛(ٕ)صـو يـو الغيم

كأياـ ك  يـو الش   (َُ)صـو (ٗ)]نذر[ كاليصحي  .(ٖ) ((ثُتشعباف ثبل ةى د  عً  والي كمً فأى عليكم  م  غي 
 .لك معصيةذ ف  أًل ؛ شريق كالعيدينالت  

ن أَ )بِ ك موجب الش   إف حدثبل  لكن ال مطلقان , يـو الثبلثُت من شعباف ك ىوكيـو الش  
شهد ُّا  أك ,كىذا من زيادتو, حدأة ي  ك يشهد بالر   (ُُ)َف فإك  يى ئً ؿ ري ا٢تبل ف  أبُت الناس ب (اعَ شَ 

                                                           
 . ََْ/ٔاَّموع ( (ُ

 /ب( من )ب( .ِّٗهناية )( (ِ

 . ّٕٔ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْْ/ٔفتح العزيز ( (ّ

 . َٗ/ْينظر: ا١تهمات ( (ْ

 " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . يف األصل " صومان ( (ٓ

 يف )ب( ك )ج( ك )د( زيادة " عنو " .( (ٔ

 . َُٖ/ّينظر: ا١تغٍت ( (ٕ

 . ّٕٗسبق ٗتر٬تو ص( (ٖ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٗ

 " صـو " سقطت من )ب( .( (َُ

 ." كَف " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُُ
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١تا يف  خبلفان , فأكثراثناف : مأ( دٌ دَ عَ  آهُ )رَ ف أصدقو ب يقبل شهادتو كظن   من ال
 عبيد (ّ)ك, كىذاف من زيادتو, (ِ)]ءانس[أك  شهد كصبياف  لو (د  رَ ي ُ )ن ٦ت  , (ُ)"اٟتاكم"
 َف يصح صومو اكإ٪ت  , (ٓ)ُّا عدؿ كَف يكتف بو دشه أك, صدقو فسقة بذلك فظن   (ْ)]كأ[

ن ٦ت   هي و رآن  أدؽ من قاؿ من اعتقد صً  ]/إِٔٔ[نعم  ,و َف يثبت كونو منوألن  ؛ عن رمضاف
ة صةة ني   أيضان كمر , (ٕ)كغَته مٍّ البغوٍّ  (ٔ)منو صومو بل ٬تب عليو كما مر عند كر يصحي ذي 

قاؿ , نو منو كو إذا تبُت  ـو عن رمضاف ككقوع الص  , (ٖ)كرن ذي قوؿ كاحد ٦ت  معتقد ذلك كلو ب
أىل معناه عند  ف  إف, االعتقاد ا١تذكور مث   ف  أينفع اٞتمع ب كال ,ناقضمتأخركف كىذا ت ٚتعه 

جيب عنو بأجوبة . كأي (ٗ)انتهى. نفيد الظ  ف يأ خرب العدؿ الواحد إذ غاية ؛ىنا عه تنً ا١تعقوؿ ٦تي 
 ,كونو من رمضاف  ليبلن  باف إذاة فيما ي  كبلمهم يف النػٍّ   أف  : منها كغَته ذرعيٌ لؤلى  (َُ)/فيها نظر

كىنا فيما , و منون  أاختيار من ذكر مث ثبت قبل الفجر ن اٟتاصل بالظ   إُفا ستندن ف نول مي أب
هر على ثبوت الش   ة السابقةي  خر النػٍّ آن يعتمد يف فإخبارىم ا١توجب للظ  ,  شيءُت  إذا َف يتب

 .(ُُ)عتمد مطلقان يي  فبل نٌّ ال ٭تصل بو ظ ما اكأم  , هريعتمد يف ثبوت الش   كال ليبلن 

                                                           
 . ِِٕينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." نشاء "األصل يف ( (ِ

 . " أك "  )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ّ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 . ُْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُْ/ٔ, اَّموع  ُْٔ-ُْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٓ

 عم من أعنقد .....كما مر عند " سقطت من )ب( .قولو : " رمضاف , ألنو َف يثبت كونو منو , ن( (ٔ

 من ىذا البةث . ُّٖينظر: ص( (ٕ

 من ىذا البةث . َْٗينظر: ص( (ٖ

 قولو : " كال ينفع اٞتمع بأف ا١تذكور مث األعتقاد .......يفيد الظن . أنتهى " مطموسة يف )د( .( (ٗ

 /أ( من )ب( .َْٕهناية )( (َُ

 . ُِٗ/ِينظر: الغرر البهية ( (ُُ
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 ف  أما بهقد ٚتع بين (ِ)"ميداف الفرساف"يف  (ُ)مٍّ كالغزٍّ  ,عةر زي يب كما تقرر ىو معٌت قوؿ أى 
تو إُف ذلك فقد تستند ني  , بذلك هرثبوت الش   ذكر ال ما إُفة ي  لصةة استناد النػٍّ  ا١تذكور مث  

 .انتهى .خرآ هر بطريقكيثبت الش  

 مي مر طريقة البغوٍّ  ما ف  أًل , ريقتاف ٥تتلفتافط ماهن  أًل ؛ اٞتمع إُف٭تتاج  و الن  أ (ّ)"ا٠تادـ"كيف
 اإلماـكما ىنا طريقة , ـو بو كليس عندىم يـو شكزكف الص  فيجوٍّ  ]/بِٖٔ[ كاٞتمهور

ٮترج اليـو  كما عدا٫تا ال, على االستصةاب كاالجتهاد إال  ة ي  النػٍّ  يفز االعتماد ٬توٍّ  كىو ال
كىو  ,يخُتلـز من كبلـ الش   اإ٪ت  ناقض الت   ف  أل, نظر فيو (ْ)]ك[ .انتهى. شككونو يـو عن  

ن ىنا كبالظ  , نغلبة الظ   ا١تراد باالعتقاد مث   ف  أمع ب٬تي  أف  ٯتكن ك , ىنا كمث   (ٓ)ٚتعهما بُت ما
 دؽي ى ظنو صً فمن غلب عل ,بينهما يف مواضع (ٔ)]الفقهاء[ ؽكقد فر  , من غَت غلبةو  ٣تردهي 
يل كونو من رمضاف ثبت يف الل  أ ءن سوا, ـوتو ك٬تب علية الص  كر يصح ني  ن ذي  بالرؤية ٦ت  ا١تخرب 

صار يـو  وألن  ؛ ـوالص   تو ك٭تـر عليوتصح ني   و الدؽ كَف يغلب على ظنٍّ الصٍّ  كمن ظن   ,ـ الأ

                                                           
, قاؿ الغزم : ٤تمد بن خلف بن كامل , القاضي مشس الدين , أب عبداهلل الغٌزم, كلد سنة ست عشرة كسبعمائة بغزة, تفقو على شرؼ الدين البارزم( (ُ

السبكي يف الطبقات َف يكن يف عصره أحفظ من ١تذىب الشافعي, صنف زيادات ا١تطلب على الرافعي كميداف الفرساف ,تويف سنة سبعُت 

 . ُّٕ/ٓ, الدرر الكامنة  ُِِ/ّ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ُٓٓ/ٗ. ينظر طبقات الشافعية الكربل ق(َٕٕ)عمائةكسب

يذكر فيو مناقب الرافعي بأٚتعها كما ٯتكن اٞتواب عنو منها بتنبيهات  ,كتابا نفيسا على الرافعي  الغزم ٚتع: ُٓٓ/ٗقاؿ السبكي يف الطبقات الكربل  ((ِ

فعة كالوالد رٛتهما اهلل كيذكر من قبلو شيئا كثَتا كفوائد مهمة كَف يربح يعمل يف ىذا الكتاب إُف أف كيستوعب على ذلك كبلـ ابن الرٍّ , الرافعي مهمات يف 

 . فإنو سألٍت أف أٝتيو لو "ميداف الفرساف"مات فجاء يف ٨تو ٜتس ٣تلدات أنا ٝتيتو 

  , كىو غَت مطبوع . مد بن عبداهلل بن ُّادر الزركشيـ بدر الدين ٤تلئلما " خادـ الرافعي كالركضة"  ىو كتاب( (ّ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 . زيادة " ذكر " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٓ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ
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 (ُ)/كيـو ,دؽو الصٍّ ظنٍّ يف كونو من رمضاف بالنسبة ١تن غلب على  عدي يي  كال, شك يف حقو

الواحد قد  ف  أل؛ مث   اعتبار العدد ىنا ال (ِ)ىذا ينايف كال, دؽك بالنسبة ١تن ظن الصٍّ الش  
ن ُّا أخبارىم قرائ إُف كالعدد قد ينضم   ,منو قريبان  أكاعتقاد  َتهصٍّ خباره قرائن تي أ إُف ينضم  

ةرٔف الت   ف  أل؛ ال مث   ىنا (ْ)ا العددا اعتربك ٪ت  إك , نعن الظ   ك فضبلن الش   (ّ)ًتاخى عن مرتبةي
 (ٕ)]إذ[ ؛هاداتيف الش   (ٔ)ا١تعترب العدد (ٓ)]صورة[ إُفجرد ظن َف يستند يثبت ٔت تاط لو فبل٭تي 

ة بغل إُفيستند  ]/أِٗٔ [أفة ككجوُّا فبل بد ي  صةة النػٍّ  اكأم  , بعدد إال  يثبت  ةرٔف الالت  
  كال, ريب منوأك ق اٞتـز ُّا ىت  ليتأى  ظنٍّ 

ي
ـو يثبت الص   ف  أل؛ خرب بويشًتط يف سببو تعدد ا١ت

ك٤تل , لواحد٤تل اعتباره ىنا فيمن َف ٭تصل لو ظن با ف  ألك يندفع اٞتواب بكبذ, بواحد
كقضية كبلمو  , عُتإلطبلقهم يف ا١توضو مناؼ ن  أعلى , ن بوفيمن حصل لو ظ مث   (ٖ)/عدمو

اح ر  لبعض شي  خبلفان , األكجوالغيم كىو  أطبقف إك كر ل ٔتا ذي ك ٭تصيـو الش   أف   كأصلو
 .كردؽ من ذي صً  ظني إذ الفرض , صلاأل

 انَ ضَ مَ )رَ  (ُُ)ـز صو صب ٦تيٍّ  (َُ)]ك[, لو الفطر أبيحمسافر  أكمريض  (ٗ)اليصح من(وَ )

                                                           
 /أ( من )د( .َِْ/ب( من )ج( , كهناية )ِْٔهناية )( (ُ

 سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ىذا " ( (ِ

 يف )ب( " رتبة " .( (ّ

 يف )ب( " العد " .( (ْ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " كا١تعترب " األصليف ( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " ك" األصل يف( (ٕ

 )ب( . /ب( منَْٕهناية )( (ٖ

 .زيادة " ٨تو " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٗ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ

 " صـو " سقطت من )ب( .( (ُُ
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ت يٍّ بمن َف يي أراد  لو, ككذا (ُ) الوقت لولتعُتي ؛ تطوعو  أك, اءو قض أك ,عن ٨تو نذرو  :مأ (هِ يرِ غَ لِ 
 (ِ)ٓتبلؼ ٨تو, ص رمضافكىذا من خصائ, ءكالقضا اإلمساؾ بل يلزمو, أف يصومو نفبلن 

يلتةق  ال نوي يتعي أف  كالفرؽ  ,(ّ)صـو بعضها تطوعان  صح   ثنُت مثبلن ذ لو نذر صـو االإ, النذر
 .ارعُت الش  بتعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . َِِ/ِ, الغرر البهية  ِّٔ/ٔ, اَّموع  ُْْ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 " ٨تو " سقطت من )د( .( (ِ

 . َِِ/ِينظر: الغرر البهية ( (ّ
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 امِ يَ الص   اتُ ونَ سنُ مَ 

ـو من الص   فالفطر ٔتعٌت ا٠تركج كإال  , رتناكؿ مفطٍّ  :مأ (طرٌ فِ ) َتهرمضاف كغلصائم  (ن  سُ وَ )
ى اهلل من قولو صل   ١تا صح   (ءٍ امَ )فطر على  ن  مر سي َف ٬تد الت   إف (م  ثُ  مرٍ تَ بِ )انتهى بالغركب 

فعلى  (ِ)مرف َف ٬تد الت  إف, مرفليفطر على الت   مان أحدكم صائ (ُ)]كاف[))إذا : مكسل   عليو
 (ٓ)]يصلٍّ يي [قبل أف  (ْ)]كاف يفطر[)) :مكسل   وى اهلل عليو صل  ن  أكمن  .(ّ)((و طهورن  إف ءاا١ت
 . (ٔ)ء((ف َف يكن حسى حسوات من ماإف, ف َف يكن فعلى ٘تراتإف, لى رطباتع

 ن  سي : يف قولو كيآفٌّ كشذ الري : قاؿ" اَّموع"بو يف ف ىو ما صو  نٍّ ذكره ا١تص ]/بَِٕ [كما
 يأخذه على ما (ٕ)نفطر أفننا ايف زم األكُف: يف قولو كالقاضي ,ءمث حلول مث ما رو على ٘ت

 .  (ٖ)بهةبعد عن الشي أيكوف هر لبكفو من الن  

 

                                                           
 األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .  سقطت من( (ُ

 يف )د( " ا١تاء " .( (ِ

, باب ما يفط عليو ( (ّ , باب ما جاء يف يف ما يستةب ِّٓٓ) َّٓ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو ( , كالًتمذم يف سننو, أبواب الصـو

( . كضعفو األلبآف يف َّّٓ) ِّٕ/ّب ما يستةب للصائم أف يفطر عليو (, كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , بآٗٔ) ٗٔ/ِعليو اإلفطار 

 . ِّٔ/ِضعيف أيب داكد 

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . يف األصل " يفطر ",( (ٓ

, باب ما يفط عليو ( (ٔ , باب ما جاء يف يف ما يستةب  (ِّٔٓ) َّٔ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو , كالًتمذم يف سننو, أبواب الصـو

 : إسناده حسن صةيح . .ُِّ/ٕ(. قاؿ األلبآف يف صةيح أيب داكد ٔٗٔ) ُٕ/ِعليو اإلفطار 

 " أف نفطر " سقطت من )ج( .( (ٕ

 . ِّٔ/ٔاَّموع ( (ٖ
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يفطر عليو من  بتثليث ما ةن  السي  ف  أك  ,مرطب على الت  تقدٔف الري  (ِ)آفالث   (ُ)]ا٠ترب[ ةكقضي  
بلـ الس   عبدً  كتصريح ابني , (ْ) (ّ)ةلى رمى حى  آف نصي لث  اقتضاه يف الك كما كىو كذ, طب كغَتهري 

, تمرةو ب: ٚتعو  كتعبَت, ٚتعيٍّ  و اسم جنسو ى (ٓ)ك "بتمرو " َتهكغ فنٍّ ا١تص كتعبَت, ءبو يف ا١تا
كزعم بعض , حفظ البصر (ٔ)مرتقدٔف الت   , كحكمةةن  أصل السي و ٭تصل ُّا ن  أ٤تموؿ على 

 إذاو ن  أك , ـو كغَتهأكلو يف الص   (ٖ)٤تموؿ على من يدمن (ٕ)]كأ[ ٦تنوع .و يضعفون  أاألطباء 
, ىناؾ من بقايا الطعاـ خرج ماأ كإال   (ٗ)]الغذاء[ف كجدىا خالية حصل إا١تعدة ف إُفنزؿ 

طب يف الري  (َُ)]يكى[, من اٟتبلكة تفاؤالن  كما فيو, ارمستو الن   جوفو ما أكالن يدخل ف ال أك 
  قوؿي  د  ذا كلو ري كُّ, ـدٍّ ظهر فمن مث قي أ

ي
 زمـز ءيفطر على ما أفن ٔتكة ١ت سني يي  :ربمٍّ الط   ةبٍّ ا١ت

 

                                                           
 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 لسابق "يف )د( " ا( (ِ

ككبار ركاة مذىبو حرملة : حرملة بن ٭تِت بن عبداهلل بن حرملة, أبو حفص الت جيبي, موُف بٍت زميلة ا١تصرم,اإلماـ الفقيو احملدث, من أصةاب الشافعي ( (ّ

, كفيات اإلعياف ٗٗ/ُقات الفقهاء . ينظر: طب ق(ِّْ)اٞتديد, كلد سنة ست كستُت كمائة, كصنف ا١تبسوط كا١تختصر , تويف سنة ثبلث كأربعُت كمائتُت

 . ُِٕ/ِ, طبقات الشلفعية الكربل ْٔ/ِ

 . َِْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 ." إذ " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٓ

 . زيادة " على غَته " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٔ

 يف األصل " ك " , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 يف )ب( " مزيد " .( (ٖ

 من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت ( (ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . يف األصل " كىو "( (َُ
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كاٞتمع , زمـزء يوجد يف ما كر الما ذي  ف  أل ؛(ّ)( ِ()ُ)/مر فةسنكلو ٚتع بينو كبُت الت  , لربكتو
 .بينهما اخًتاع كيفية َف ينقل 

 (ٓ)لك اٞتزءذ بعد لو ن  سي  (وَ ) (ْ)هارٚتيع الن   إمساؾليتةقق ؛ يلمن اللٍّ  زءو جي  إمساؾك٬تب 
ة يتو عدـ حصوؿ ني  كقض, (ٔ)"اٞتواىر"كما يف   ]/إُِٔ[ بتناكؿ شي, الفطر: مأ (وُ يلُ عجِ تَ )
 (ٗ)/ن  سي  (وَ )رر الض   (ٖ)كٟتوؽ (ٕ)]ةالقو [ إضعاؼمن  ١تا فيو ؛عجيل باٞتماع كىو ٤تتمللت  ا

ر الفط (ُِ)/الو اس ٓتَت ما عج  اليزاؿ الن  )) :(ُُ)كغَته, ٠ترب الصةيةُت (ورٍ حُ سُ  يرُ أخِ )تَ  (َُ)لو
 تزاؿ أميت ٓتَت على ال)): كسلم قاؿ و صلى اهلل عليون  أكصح  .(ُّ)((ةورالسي  ركاكأخ  

                                                           
 /أ( من )ب( .َْٖهناية )( (ُ

 . زيادة " أنتهى " )ب( ك )ج( ك )د( يف ((ِ

 . َِْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 . ُْٕ/ّ, هناية احملتاج  َّْ/ٔ, اَّموع  ُْٗ/ّينظر: البياف ( (ْ

 " بعد ذلك اٞتزء " سقطت من )ب( ك )ج( .( (ٓ

 . ُّٔ/ُينظر: كشف الظنوف  . لنجم الدين: أٛتد بن ٤تمد القموِف, الشافعي,  "جواىر البةر يف تلخيص البةر احمليط يف شرح الوسيط" ( (ٔ

 يف األصل " القـو " , كا١تثبت من )ج( ك )د( , كىي ساقطة من )ب( .( (ٕ

 ج( , كىي يف )ب( " ٟتصوؿ " , كيف )د( " كٟتصوؿ " ." ٟتوؽ " سقطت من )( (ٖ

 /ب( من )د( .َِْهناية )( (ٗ

 " كسن لو " سقطت من )ب( ك )ج( .( (َُ

 ." كغَت٫تا " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُُ

 /أ( من )ج( .ِْٕهناية )( (ُِ

,باب تعجيل الفطر ( (ُّ و , كتاب الصـو ,باب فضل السةور كتأكيد (, كمسلم يف صةيةُٕٓٗ) ّٔ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو ,كتاب الصـو

( كبل٫تا بدكف الزيادة األحَتة " كأخركا السةور " . كىي عند أٛتد يف ا١تسند من حديث أيب َُٖٗ) ُٕٕ/ِاستةبابو كاستةباب تأخَته كتعجيل الفطر 

 . ( أهنا منكرة ُّذا اللفظُٕٗ) ِّ/ْ( . قاؿ االلبآف يف اإلركاء ُُِِّ) ُِْ/ّٓذر الغفارم 
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حىت يؤتى  مان إذا كاف صائ يصلٍّ يي  و كاف الن  أك ))  .(ُ)((جـونتظر بفطرىا الني ماَف يي  سنيت
ةور السي  تأخَت ف  كأل, صارللفة اليهود كالن  لك من ٥تاك١تا يف ذ .(ِ)((فيأكل ءبرطب كما

كسلم مث قمنا  هلل عليوسةرنا مع رسوؿ اهلل صلى ا))ت :كصح, على العبادة مقوٍّ إُف الت  قرب أ
 ةن  سي ٭تصل بو  لقدر ما بطه كفيو ض .(ّ)((آيةن ٜتسُت  ماهي بينما  ككاف قدري , بلةالص   إُف
 ال  إفضيلة ك  فيو (ْ)ف  أكرأل قصده  إفيؤخر الفطر  أف رهكيي  "ـاألي "عن  "اَّموع" كيف, أخَتالت  

 سني ا يي إ٪ت  ك  ,(ٕ)( ٔ)ةر َف يكرهالس   إُف لو أخره :"األنوار"مل قوؿ ٭تي  كعليو, (ٓ)س بوأب فبل
مع  كال, (ٖ)تعجيل الفطر سني ظن الغركب فبل يي  (عَ مَ  الَ )يل اللٍّ  اءق الغركب كبقذلك عند ٖتق

 دع ما )): ٠ترب؛ ةور بوالسي  تأخَتكال , أيضان تعجيل الفطر  سني يي  فبلما هفي (ٗ)(كِ الش  )

                                                           
(, كابن َُِٔ) ِٕٓ/ّأخرجو ابن خزٯتة يف صةيةو, باب استةباب سنة ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم ما َف ينتظر بالفطر قبل طلوع النجـو ( (ُ

(. كصةةو األلبآف يف َُّٓ) ِٕٕ/ٖحباف يف صةيةو, باب ذكر ا٠ترب ا١تدحض قوؿ من أبطل مراعاة األكقات ألداء الطاعات باٟتيل كاألسباب 

 ( .َُّٓ) َّْ/ٓلتعليقات اٟتساف ا

(. ُٕٕٓ) ٕٗٓ/ُ(, كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ , كتاب الصـو َِّٔ) ِٕٔ/ّأخرجو ابن خزٯتة يف صةيةو, باب استةباب الفطر قبل صبلة ا١تغرب ( (ِ

 ( .َُُِ) ُْٓ/ٓكصةةو األلبآف يف السلسلة الصةيةة 

,باب قدر كم ب( (ّ (, كمسلم يف صةيةو , كتاب الصـو ,باب ُُِٗ) ِٗ/ُّت السةور كصبلة الفجر  أخرجو البخارم يف صةيةو ,كتاب الصـو

 ( .َُٕٗ) ُٕٕ/ِفضل السةور كتأكيد استةبابو كاستةباب تأخَته كتعجيل الفطر 

 " أف  " سقطت من )ب( .( (ْ

 . ُّٔ/ٔاَّموع ( (ٓ

 قولو " كعليو ٭تمل قوؿ األنوار ......َف يكره " سقطت من )ج( .( (ٔ

 . ُّٓ/ُألنوار ا( (ٕ

 يف )ب( ك )د( زيادة " بو " .( (ٖ

 يف ) ب( " شك " .( (ٗ
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 (ِ)]مر ك[ ك يف الغركب كماـر تعجيل الفطر مع الش  بل ٭ت .(ُ)((ريبكال يي  ما إُفك بير يي 
ةور بانتفاء كتقييد تأخَت السي , مستقلة ]/بِِٕ[ ةن  سي  ءمر مث ا١تاكوف الفطر على الت  ة  فادإ

 تأخَته كذلك ف  أة ك ر سنة مستقلو ةما يدؿ على أف السي  كلو زاد أيضان , الشك من زيادتو
يف السةور  ف  إف  اتسةرك ))  :ةور خرب الصةيةُتيف ندب السي  كاألصل, أكُفلكاف 

هار على قياـ الن   كبقيلولة, هارةر على صياـ الن  ـ الس  بطعا ااستعينو )) :كصح .(ّ)((بركة
, ينئذو ح األكل -كبضمها  - ةريف الس   ا١تأكوؿ -ُت لسٍّ افتح ب-ةور كالس   .(ْ)((يلاللٍّ 

صةيح ابن  كيف, (ٓ)فيو صةيحو  ٠تربو ؛ ءما يل ك٭تصل كلو ّترعةكقتو بنصف اللٍّ  كيدخل
  وري سةي  عمى )) نً  :مرفوعان [حباف

ي
ةور السي  (ٕ)سني و يي ن  : أمنو (ٔ)]بن حبافكأىخذ ا مر((.ؤمن الت  ا١ت

 .(ٖ)بو كالفطر عليو

                                                           
 ِْٗ/ْ(, كالًتمذم يف سننو, أبواب صفة القيامة كالرقائق كالورع عن رسوؿ اهلل َُِٓٓ) ِّ/َِأخرجو أٛتد يف مسنده من حديث أنس بن مالك ( (ُ

 ( . ُِ) ْْ/ُ( . كصةةو األلبآف يف اإلركاء ُُٕٓ) ِّٕ/ٖلى ترؾ الشبهات (. كالنسائي يف السنن الصغرل, كتاب األشربة ,باب اٟتث عُِٖٓ)

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

, باب بركة السةور من غَت إ٬تاب  ( (ّ (, كمسلم يف صةيةو , كتاب الصـو ,باب فضل ُِّٗ) ِٗ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو ,كتاب الصـو

 ( .َُٓٗ) َٕٕ/ِةبابو كاستةباب تأخَته كتعجيل الفطر السةور كتأكيد است

(, كابن خزٯتة يف صةيةو, باب األمر باالستعانة على الصـو ُّٗٔ) َْٓ/ُأخرجو ابن ماجو يف سننو , كتاب الصـو , باب ما جاء يف السةر  ((ْ

 ِٖٕ/ٔ(. كضعفو األلبآف يف السلسلة الضعيفة ُُٓٓ) ٖٖٓ/ُ(, كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ , كتاب الصـو ُّٗٗ) ُِْ/ّبالسةور إف جاز االحتجاج 

(ِٕٖٓ. ) 

(, كابن حباف يف صةيةو, باب ذكر األمر باألقتصار على شرب ا١تاء ١تن ٕٗٗٓ) ِِٕ/ْأخرجو عبدالرزاؽ يف ا١تصنف, باب ما يقاؿ يف السةور ( (ٓ

 ( .ّْٕٔ) ِِّ/ٓ(. كصةةو األلبآف يف التعليقات اٟتساف ّْٕٔ) ِْٓ/ٖأراد السةور 

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . زيادة " ابتداء " األصل يف( (ٕ

(. كصةةو األلبآف يف التعليقات اٟتساف ّْٕٓ) ِّٓ/ٖأخرجو ابن حباف يف صةيةو, باب ذكر االستةباب ١تن أراد الصياـ أف ٬تعل سةوره ٘تران ( (ٖ

ٓ/ُِّ (ٔٔ. ) 
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 م  هي الل  )) .(ُ)((فطرتأى قك زً كعلى رً , مت لك صي  م  هي الل  )): اإلفطاريقوؿ بعد  أف سني كيي 
ر الفضل اغفً  عى يا كاسً )) .(ّ)(((ِ)إف شاء اهلل األجره  تى بى كثػى  كؽي ري ت العي كابتل   مأي ذىب الظ  

, يف كل ذلكاع بى تػٍّ بًل لً  .(ٔ)فأفطرت(( أعانٍت فصمت كرزقٍت (ٓ)]الذم[ كاٟتمد هلل)) .(ْ)((ِف
 .  (َُ)(( (ٗ)دعوة َف تردل (ٖ)هائم عندللص   ))أف  : خرب (ٕ)كيف

٢تما من  دةا١تقيٍّ  "٨تو"ك, ـوالص   اك رادأ ءض كنفساكحائ (بٍ نُ جُ  حوِ نَ  سلُ غَ ) ن  سي  (وّ )
إُف كقضيتو ندب ا١تبادرة , هارةالعبادة على الط   ليؤدم؛ قبل الفجر :مأ (يالً لَ ), زيادتو

 وأن  كقضيتو , دبره أك أذنو٨تو باطن  إُف ء يصل ا١تابل  ئى كلً , االحتبلـ هناران اؿ عقب االغتس

                                                           
, باب القوؿ عند اإلفطار ( (ُ ( َُِِٕ) ُْٔ/ُِ(, كالطربآف يف ا١تعجم الكبَت موصوالن ِّٖٓ) َّٔ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو مرسبلن, كتاب الصـو

 ( .ُٗٗ) ّٔ/ْبلفظ " لك صمت كعلى رزقك أفطرت, فتقبل مٍت إنك أنت السميع العليم " . كضعغو األلبآف يف اإلركاء 

 .زيادة " تعاُف "  )ج( ك )د( )ب( ك يف( (ِ

, باب القوؿ عند اإلفطار ( (ّ (, كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , باب ما يقوؿ إذا ِّٕٓ) َّٔ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو

. كحسنو االلبآف يف اإلركاء  ( كقاؿ حديث صةيح على شرط الشيخُتُّٔٓ) ْٖٓ/ُ( , كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ , كتاب الصـو ُّّٓ) ّْٕ/ّأفطر 

ْ/ّٗ (َِٗ. )
 

( موقوفان على ابن عمر أن و كاف يقوؿ عند فطره " يا كاسع ا١تغفرة أغفر ِف ". َِّٔ) َْٕ/َٓف أجده ُّذا اللفظ. كأخرجو البيهقي يف شعب اإلٯتاف ( (ْ

 ( .ِّْٓ) ُِّ/ٗكضعفو األلبآف يف السلسلة الضعيفة 

 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من  األصل , كا١ت( (ٓ

(.  كضعفو األلبآف يف ضعيف ُّٗٔ) َْٔ/ٓأخرجو البيهقي يف شعب اإلٯتاف , فصل من َف ير بسرد الصياـ بأسان إذا َف ٮتف على نفسو ضعفان ( (ٔ

 . ِِْ/ُاٞتامع الصغَت كزيادتو 

 يف )ب( " كمر " .( (ٕ

 ." عند فطره ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٖ

 . " مستجابة ")ج(  بد٢تا يفك  ,سقطت من )ب(" " َف ترد ( (ٗ

 ( .ُِٗ) ُْ/ْ(. كضعفو األلبآف يف اإلركاء ُّٕٓ) ٕٓٓ/ُأخرجو ابن ماجة يف سننو, كتاب الصـو , باب يف الصائم ال ترد دعوتو ( (َُ
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و لو احتلم قبل ن  أك , (ُ)الكامل سلي الغي  ]/إِّٔ[ لوإف َف يتهيأ ندب لو غسل ىذه ا١تواضع يي 
مر من  كما, ذكر ما إُف ءمن كصوؿ ا١تا خوفان ؛ سلالغركب كقد صلى العصر َف يندب لو الغي 

اهلل عنو  يب ىريرة رضيأ قوؿً كليخرج من , مل على غَت ىذه اٟتالةرة ٭تي ندب ا١تباد
على  لكن ٛتلو غَته .(ّ)((فبلصـو لو جنبان  أصبحمن )): لظاىر خرب البخارم؛ (ِ)بوجوبو

))كاف صلى اهلل  :٠ترب الصةيةُت؛ (ْ) على النسخ , أكاستداـ اٞتماعك  أصبح ٣تامعان من 
كقيس باٞتنب  .(ٔ)((وـي كيصي  مث يغتسلي  بلـو احتً  غَت (ٓ) عو ٚتا من  بان ني جي  حي صبً عليو كسلم يي 

 . (ٖ) (ٕ) عنوا مر يب ىريرة الرجوع عم  أل عن قً , كمن مث ني ءفساكالني  اٟتائض

نفسو  ف كاف لو ماؿ حبلؿ كماؿ مشتبو خص  إف, بهةه طعاـ  فيو شي   (ركُ تَ )لو  ن  سي  (وَ )
 ـ قوتو مثي  ؿ قد  ف ضاؽ اٟتبلإف, (ٗ)فرعو على غَته ـقدٍّ أف يي  كينبغي, من يعوؿ باٟتبلؿ مثي  

, (ُُ)/باالحتياط أحق اعبضاألى  ف  أل؛ يطأه على لباسوٙتن ما  (َُ)]تقدٔف[ كينبغي, لباسو

                                                           
 . ِِْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ُ

, باب ما جاء يف الرجل يصبح جنبان كىو يريد (, كابّٖٖٕ) ّْٕ/ُِأخرجو أٛتد يف ا١تسند من حديث أيب ىريرة ( (ِ ن ماجو يف سننو, كتاب الصـو

 ( .َُُّ) ُُ/ّ( . كصةةو األلبآف يف السلسلة الصةيةة َُِٕ) ّْٓ/ُالصياـ 

 ( .ُِٔٗ) ِٗ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو , باب الصائم يصبح جنبان ( (ّ

 . َّٖ/ٔ, اَّموع ُِٖ/ٔبغوم , شرح السنة للَِ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ْ

 " ٚتاع " سقطت من )ج( .( (ٓ

( , كمسلم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب صةة صـو من ُِٔٗ) ِٗ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو , باب الصائم يصبح جنبان ( (ٔ

 ( ..َُُٗ) َٖٕ/ِطلع عليو الفجر كىو جنب 

 .نقل عن أيب ىريرة الرجوع عما مر عنو , كقيس باٞتنب اٟتائض كالنفساء "  تقدٔف كتأخَت:  " كمن مث)ج( ك )د(  يف( (ٕ

 ( .ُٖٓٗ) َّّ/ِأخرجو ابن أيب شبة يف مصنفو ( (ٖ

 سقطت من )د( ."على غَته " ((ٗ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ

 /أ( من )د( .ُِْهناية )( (ُُ
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ذ ٔتسموع لذي ـو من الت  ل الص  بطً تي  ال مباحة (ةٍ هوَ شَ )لو ترؾ  ن  كسي , مككذا يقاؿ يف غَت الصائ
 ١تا يف ذلك من الًتفو الذم؛ (ِ)/ليو ك١تسوإ ر٭تاف كنظركشم  (ُ)]كمشمـو[كمبصر كملموس 

ك أمن العطش كالضعف  ١تا فيو؛ كره ذلك كدخوؿ اٟتماـكيي , ـوالص   يناسب حكمة ال
 كف النفس عن مشتهاىا فبل  اأم   ,]/بِْٕ[ لك كف اٞتوارح عنو, كا١تراد بًتؾ ذ(ّ)الًتفو

 و الن  أكقضية ما تقرر , ا١تدح يف ٥تالفاهتا هوة بلمدح يف عدـ الش   و الن  أعلى , قدرة عليو
 (ْ) ا١تراد ترؾ شهوة أف  ك٭تتمل , كىو ٤تتمل طيب ك٨توهيسن للصائم يـو اٞتمعة تزين بت

كلعل ىذا , بطلبها األمرمن حيث امتثاؿ  (ٕ)الشهوة كوهنا   حيث (ٔ) من (ٓ)لنفسيريدىا ل
 .قرب أ

٭تبط الثواب   وألن   ؛كمشا٘تةو  كغيبةو  ـر ككذبو اللساف عن كل ٤ت كفي  (ٖ)ميتأكد للصائ اك٦ت  
 رك الزي  من َف يدع قوؿى )): كسلم (َُ)/من قولو صلى اهلل عليو (ٗ)]١تا صح[ ا بوكما صرحو 

 

                                                           
 ن )ب( ك )ج( ك )د( ., كا١تثبت م" كمشموش " األصل يف( (ُ

 /ب( من )ج( .ِْٕ(هناية ( (ِ

 . سقطت من )ب(" ١تا فيو من العطش كالضعف أك الًتفو " ( (ّ

 يف )د( " الشهوة " .( (ْ

 ." تريدىا النفس " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٓ

 يف )د( " ١تن " .( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كال " األصل يف( (ٕ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .ادة " تركو "زي األصليف ( (ٖ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٗ

 /أ( من )ب( .َْٗهناية )( (َُ
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ياـ ليس الصٍّ )): كمن قولو .(ّ)((كشرابوي  أف يدع طعاموي  حاجةه  (ِ)يس هلل تعاُفلف (ُ)بو لى مكالع
لو م ليس ))رب صائ: كمن قولو .(ْ)((فثغو كالر  لل  ياـ من االصٍّ , رب فقطكالشي  األكلمن 

 ةه ن  ياـ جي ))الصٍّ : كمن قولو .(ٓ)((هرالس   إال  م ليس لو من قيامو كرب قائ, اٞتوع إال  من صيامو 
 ٓفٍّ إ  صائمه ٓفٍّ إقل ليي ف أك شا٘توي  قاتلوي  ؤه امري ف إف ,٬تهل ث كاليرفي  فبل مان م صائكي أحدي كاف   فإذا

 ةي تذىب بركشامت فتي  كال لك بقلبو لنفسو لتصربأف يقوؿ ذلو  سني يي : مأ .(ٔ)مرتُت(( صائمه 
و ليس ن  : أالطيب أبو قاؿ القاضي كإف ,(ٗ)ةئم  عن األ (ٖ)]افعيي الر  [ كما نقلو, (ٕ)صومها

امت كدفعو ة كعظ الش  ء فيما يظهر بني  يامن الرٍّ أ إف (َُ)ل لكنفكلو يف الن   بلسانو أكء. بشي
ف ٚتعهما إف :قاؿ مث  , كصةةو ]/إِٔٓ[ عن ٚتعو  وكمي كما نقلو الن  , أحسن يباليت ى

                                                           
 " بو " سقطت من )د( .( (ُ

 سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( ." تعاُف " ( (ِ

 ( . َُّٗ) ِٔ/ّبو يف الصـو  أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو , باب من َف يدع قوؿ الزكر كالعمل( (ّ

(, كالبيهقي يف السنن الكربل , كتاب الصياـ , باب ُٔٗٗ) ِِْ/ّأخرجو ابن خزٯتة يف صةيةو,كتاب الصياـ , باب النهي عن اللغو يف الصياـ  ( (ْ

 ( .ِّٕٓ) ْٖٗ/ِ( . كصةةو األلبآف يف صةيح اٞتامع الصغَت كزيادتو ُِّٖ) ْْٗ/ْالصائم ينزه صيامو اللغط كا١تشا٘تة  

(, كالنسائي يف السنن الكربل , كتاب الصياـ , َُٗٔ) ّٗٓ/ُأخرجو ابن ماجة يف سننو, كتاب الصـو , باب ما جاء يف الغيبة كالرفث للصائم ( (ٓ

 ( .ّْٖٓ) ٔٓٔ/ُ( . كصةةو األلبآف يف صةيح اٞتامع الصغَت كزيادتو ِّّٔ) ّْٖ/ّباب ما ينهى عنو الصائم من قوؿ الزكر كالغيبة 

 ( .ُْٖٗ) ِْ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو , باب فضل الصـو ( (ٔ

 يف )ب( " صومو " .( (ٕ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

 . ّٕٔ/ٔ, كفاية النبيو ُِْ/ٔ, فتح العزيز ٗٔ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ٗ

 " لكن " سقطت من )د( .( (َُ
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صاحبو  (ِ)إمساؾ إُفقرب أ وألن  ؛ أكثر أكتكراره مرتُت  ن  سيي و ن  أ ا٠ترب توكقضي. (ُ) فةسن
) وي قولي ي اأحدن  ني أظي ال : ركشيي كقوؿ الز  , (ّ)وكمي كبو صرح الن  , عنو

 .ليس يف ٤تلو . (ْ

على  مبٍتٌّ . ربةه و قي ن  : أمهً كقوؿ بعضً , َت حاجةيل من غاللٍّ  إُفصمت يـو  لو كلغَتهكيكره 
 . بلـ شرع لنابلة كالس  الص   أفضل نا كىو ىنا زكريا على نبينا كعليوشرع من قبل أف  عيف الض  

ا ذكركه ىو فم: قاؿ, كقد كرد يه هن شرعنا َف يرد فيو أف  على  و مبٍته أن  بً  أيضان  وكمي كرده الن  
 . (ٔ)الذم على فميأف يقوؿ ْتق ا٠تتم  كيكره :"األنوار"قاؿ يف  .(ٓ) الصواب

من جعلها  من خبلؼ خركجان , صدكف, أك عكسو منو لغَته (ةٍ امَ جَ )حِ لو ترؾ  ن  سي  (وَ )
كقوؿ  (ٖ)لكن ا١تنصوص, (ٕ)صلهاأك  "الركضة" يف صد على مارىت كالفكي   كمن مث  , رةمفطٍّ 

 اكإ٪ت   ,(َُ)األكُفخبلؼ  ماأهن  صلو من أك  فنٍّ كاقتضاه كبلـ ا١تص ,(ٗ)"موعاَّ" ما يف األكثرين
كقيس  .(ُُ)((ماحتجم كىو صائكسلم  و صلى اهلل عليون  أ)) : ١تا صح  ؛ ُّمار َف يفط

                                                           
 . ّٔٓ/ٔموع ينظر: اَّ( (ُ

 يف )ب( زيادة " الصائم " .( (ِ

 . ِّٗ/ُينظر: األذكار ( (ّ

 . ِِْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . ّٕٔ/ٔينظر: اَّموع ( (ٓ

 . ُّٔ/ُاألنوار ( (ٔ

 . ّٕٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٕ/ٔفتح العزيز ( (ٕ

 يف )ب( " النصوص " .( (ٖ

 . ّْٗ/ٔاَّموع ( (ٗ

 . ِِٖاٟتاكم الصغَت ص( (َُ

 ( .ُّٗٗ) ّّ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو , باب اٟتجامة كالقيء للصائم ( (ُُ
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, األكؿ أصح أك, باألكؿمنسوخ  .(ُ)((فطر اٟتاجم كاحملجـوأ)) :ري بػى كخى , الفصد باٟتجامة
رىت اٟتجامة كي   ما ؿك أ )): (ّ)اهلل عنو رضي نسو أكما صح عن , (ِ)اسالقي أيضان عضده كي

 كسلم يوصلى اهلل عل بفمر بو الن  , احتجم كىو صائمه طالب  يبأبن  جعفر أف  م ائللص  
 ,يف اٟتجامة اهلل عليو كسلم بعدي  صلى بي ص الن  مث رخ   . افً ذى فطر ىى أ: اؿقف ]/بِٕٔ[

جـو احمل, لئلفطارضا تعر   ماأهن  ا١تعٌت  كأ .(ٓ)((مه كىو صائ تجمي ٭ت (ْ)نس رضي اهلل عنوأفكاف 
ما كانا أهن   , أكةمجاحمل جوفو ٔتصٍّ  إُف ءيش (ٔ)/يصلف أمن و ال يأألن   كاٟتاجم, للضعف

 .٫تاو ذىب أجري ن  أ (ٗ)كا١تعٌت ,(ٖ)كما ركاه البيهقي يف صومهما (ٕ)]بافايغت[

ف إيق ف٬تمع الرٍّ  ون  أًل  ؛ا١تعلوؾ -بكسرىا -ك ,ا١تضغ - (َُ)/بفتح العُت -(لكٍ عَ )ترؾ  (وَ )
 يف غَت ما ك٤تلو ,(ُُ)"اَّموع"ره كما يف كي   , كمن مث  شوي ألقاه عط  ف إك , فطر يف كجوأابتلعو 

                                                           
, باب يف الصائم ٭تتجم ( (ُ , باب كراىية اٟتجامة للصائم ِّٗٔ) َّٖ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو (,  , كالًتمذم يف سننو, أبواب الصـو

, باب ما جاء َُِّ) ُّٖ/ّ, كتاب الصـو , باب اٟتجامة للصائم (, كالنسائي يف السنن الكربلْٕٕ) ُّٔ/ِ ( , كابن ماجو يف سننو, كتاب الصـو

( .َّٗ) ٓٔ/ْ( . كصةةو االلبآف يف اإلركاء ُٕٗٔ) ّٕٓ/ُيف اٟتجامة للصائم 
 

 . ُّٓ/ٔينظر: اَّموع ( (ِ

 سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( ." رضي اهلل عنو " ( (ّ

 سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( . " رضي اهلل عنو "( (ْ

, باب القبلة للصائم ( (ٓ ( , كالبيهقي يف السنن الكربل , كتاب الصـو , باب ما يستدؿ بو َِِٔ) ُْٗ/ّأخرجو الدار قطٍت يف سننو , كتاب الصـو

 ات كال أعلم لو علة, مث قاؿ كىو كما قاال .: قاؿ الدار قطٍت كالبيهقي ركاتو كلهم ثق ّٕ/ْ(. قاؿ األلبآف يف اإلركاء َِّٖ) ْْٔ/ْعلى نسخ اٟتديث 

 /ب( من )ب( .َْٗهناية )( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." يعيناف " األصليف ( (ٕ

 ( .ٕٖٖٓ) ِِّ/ٔينظر: معرفة السنن كآلثار ( (ٖ

 يف )د( زيادة " فيو " .( (ٗ

 /ب( من )د( .ُِْهناية )( (َُ

 . ّّٓ/ٔاَّموع ( (ُُ
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٭تـر مضغو  ينئذو كح, فطرأجوفو  إُف رمو عمدان ف تيقن كصوؿ بعض جإا ىو فأم   (ُ)ك, يتفتت
باف لك اللٍّ العلك يف ذكك, (ّ)( ِ) /]ألنو ٣تاكر[ ر٭تو كأكصل طعمو  أك ما إذا شكٓتبلؼ 
 (وَ ) (ٓ)قالو القاضي, حـر كإال  مضغو  (ْ)رهشتد كي أيبس ك  ءا١تا أصابوف كاف لو إف, األبيض

خوؼ الوصوؿ  (ٕ)األكؿعلى  أصلواقتصار  (ٔ)ك٫توأ١تا  خبلفان , أك غَتهلطعاـ  (وقٍ ذَ )ترؾ 
 . (ٖ)لطفل َف يكره مضغ ٨تو خبزو  إُفاحتاج  نعم إف, أك تعاطيو لغلبة شهوتو ,حلقو إُف

 ةُ ثرَ )كَ  يتكد كما يفيده كبلمو اآلأى منو  (ٗ)األخَتكالعشر  (انَ ضَ مَ رَ بِ ) التأكدمع  ن  سي  (وَ )
٠ترب ؛ (َُ)األرحاـ كاٞتَتاف إُف ذكم كاإلحساف, وسعة على العياؿكزيادة الت  , كجودو  (ةٍ قَ دَ صَ 

 ما جودأى ككاف , اس با٠تَتالن   جودأى م كاف كسل   وى اهلل عليصل   وي ن  أ))  :]/إِٕٔ[الصةيةُت
ائمُت الص   (ُِ)]قلوب[ غلك تفريكا١تعٌت يف ذ .(ُُ)((يف رمضاف حُت يلقاه جربيل وفي يكي 

من قولو  ١تا صح  ؛ مهي ف يعشيػ  أبم رىي أف يفطٍّ  ن  كمن مث سي , بدفع حاجتهم كالقائمُت للعبادة

                                                           
 قطت من )ب( ك )ج( ك )د( .س" الواك " ( (ُ

 . /أ( من )ج( ِْٖ, كىي هناية )سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د(( (ِ

 . ّْٓ/ٔ, اَّموع ِّٗ/ٔ, فتح العزيز  ُٔٔ/ّينظر: التهذيب ( (ّ

 ." كاستدركو " بدؿ " كأشتد كره ")د(  يف( (ْ

 . ِّٔ/ٔينظر: كفاية النبيو   ((ٓ

 . " ١تا يو٫تو " )د()ب( ك )ج( ك  يف( (ٔ

 . ِِٖاٟتاكم الصغَت ص( (ٕ

 ." َف يكن بو بأس ")ب( ك )د(  يف( (ٖ

 ." األخَتة " )ب( يف( (ٗ

 سقطت من  )ب(.قولو : " كزيادة التوسعة على العياؿ ......كاٞتَتاف " ( (َُ

, باب أجود ما كاف النب صلى اهلل عليو كسلم ( (ُُ ( , كمسلم يف صةيةو,  َُِٗ) ِٔ/ّيكوف يف رمضاف أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو

 ( .َِّٖ) َُّٖ/ْكتاب الفضائل, باب  كاف النب أجود الناس با٠تَت من الريح ا١ترسلة 

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُِ
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 مً ائً الص   جرً أى من  صي ينقي  كال هً جرً أى  فلو مثلي  مان ر صائ))من فط   :مكسل   عليو ى اهللصل  
)ءه شي

  ,ا٫ًت أك غَتً  ٘ترةو  أك رىم على شربةو هم فط  ف عجز عن عشائإف .(ِ)(((ُ
ي
١تا : (ّ)توِفٍّ قاؿ ا١ت

: (ْ)فقاؿ ,مائالص  ر بو يفطٍّ  ما نا ٬تدي ل  يارسوؿ اهلل ليس كي  :ةابة قاؿبعض الص   ))أف   :مرك 
 .(ٔ) (ٓ)((لنبو  ةً قى مذٍ  أك ءو ما أك شربةً  على ٘ترةو  ر صائمان واب من فط  تعاُف ىذا الث   طي اهللي عيي 

إف توفر فيهما ريق اـ كالط  اٟتم   حىت, ٨تو اٟتشٍّ  مكاف غَتً  للقرآف يف كلٍّ  (ةٍ وَ الَ تِ )كثرة (وَ )
))كاف : ٠ترب الصةيةُت ؛عليو هي غَتي  كيقرأى , هً على غَتً  أف يقرأى  :يكى ,كمدارسة ,(ٕ)دبرالت  

 .(ٖ)((رآفالقي  وي فيدارسي  من رمضاف ليلةو  بلـ يف كلٍّ بلة كالس  عليهما الص   ب  جربيل يلقى الن  
استقباؿ  سني , كيي هرفيما يظما َف يزد خشوعو ُّا عن ظهر قلب بلكة يف ا١تصةف أفضل كالت  

 (َُ)ك دةاكثرة عب(وَ )م أك نائ (ٗ)/كَف يشوش بو على ٨تو مصل ءيان الرٍّ مً أى  إفكاٞتهر , القبلة

                                                           
 . سقطت من )ج(" شيء " ( (ُ

, باب ما جاء يف فضل من فطر َُّّٕ) ُِٔ/ِٖأخرجو أٛتد يف ا١تسند من حديث زيد بن خالد اٞتهٍت ( (ِ (, كالًتمذم يف سننو, أبواب الصـو

( . كصةةو االلبآف يف صةيح اٞتامع ُّّٕ) ّٕٓ/ّ( , كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , بابثواب من فطر صائمان َٕٖ) ُّٔ/ِصائمان 

( .ُْٓٔ) َُٓٗ/ِكزيادتو  
 

 . ُْٗينظر: تتمة اإلبانة ص( (ّ

 )د( . سقطت منفقاؿ " " ( (ْ

 ّٔٗ/ِ(. قاؿ األلبآف يف السلسلة الضعيفة ُٕٖٖ) ُُٗ/ّأخرجو ابن خزٯتة يف صةيةو, كتاب الصـو , باب فضائل شهر رمضاف إف صح ا٠ترب  ((ٓ

 (: ىذا اٟتديث منكر .ُٕٖ)

غيبة, ال ٭تصل لو مثل أجر صومو؛ إذ ال أجر لو , كلو قيل ٤تلو زيادة " كظاىر فلو مثل أجره أف من فط ر أك عش ا من ال أجر لو بنةو  )ب( ك )د( يف( (ٔ

 . فيمن علم أنو ال أجر لو كفط ره , أك أف  ا١تراد فل مثل أجره لوال مانعو َف يبعد " 

 . سقطت من )ب(قولو : " يف كل مكاف غَت ٨تو اٟتش .........التدبر " ( (ٕ

 لناس " .سبق ٗتر٬تو يف اٟتديث السابق " كاف أجود ا( (ٖ

 /أ( من )ب( .َُْهناية )( (ٗ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (َُ
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ما ال يليق  فس عن ارتكابالن  قرب لصوف أ ون  كأًل  ,(ُ)يخافتباع ركاه الش  لئل (افٌ كَ اعتِ )
باٟتكم  أكُفبعدىا  ]/بِٖٕ[ ما أف  تدؿ على  كىي -تشديد ك التخفيف بال -(امَ ي  )سِ 
ركاه , باعتٍّ لئل؛ (ّ)لكمن غَته بذ أكُففهو  (هِ رِ آخِ  شرِ )عَ يف , (ِ) ُّامستثٌت ا قبلها ال٦ت  

 كأيقظ, يلاللٍّ  احيى إذا دخل العشر أى م كاف ى اهلل علية كسل  و صل  ن  أ))  :ايى كى رى كى , (ْ)يخافالشٍّ 
٬تتهد يف ما ال  األكاخرف ٬تتهد يف العشر او كن  أ )) :كركل مسلم .(ٓ)((ا١تئزر كشد  , أىلوي 

 (ايهَ فِ فَ )ف يعتكف قبل دخوؿ العشر أك , يدصبلة الع إُف ٯتكث معتكفان  أف سني كيي  .(ٔ)غَته((
غَتىا  إُفنتقل منها ت ال (ٕ)(درِ القَ  ةُ يلَ لِ )اتفاؽ الفقهاء  عليو مي يف غَتىا كما نقل ا١تاكردً  ال

؛ هي كغَتي  وكمي أختاره الن   على ما منها خرلأي  إُفليلة منها ف كانت تنتقل من إ, ك األصحعلى 
 رضي افعيي منهم الش   قاؿ ٚتاعةه , ك (ٖ)العشر إحياء ٚتيع لياِفعلى  ان كحث   بُت األخبار ٚتعان 

                                                           
( , كمسلم يف َِِٕ) ْٖ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتكاؼ يف العشر األكاخر كاالعتكاؼ يف ا١تساجد كلها  ( (ُ

 ( .ُُٕٔ) ِٖٓ/ِعلى طلبها  صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب  فضل ليلة القدر كاٟتث

زيادة:  " على األصح, كالسيٍّ بكسر كتشديد ا١تثل , كما موصولة أك زائدة , ك٬توز رفع ما بعدىا على أن و خرب مبتدأ ٤تذكؼ , )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ِ

 .كنصبو على التشبيو , كجره ىو األرجح على اإلضافة , كزيادة ما " 

 .ذلك من غَته "" ب)ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ّ

( , كمسلم يف َِِٔ) ْٕ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتكاؼ يف العشر األكاخر كاالعتكاؼ يف ا١تساجد كلها  ( (ْ

 ( .ُُِٕ) ُّٖ/ِصةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب أعتكاؼ العشر األكخر من رمضاف 

( , كمسلم يف صةيةو, كتاب َِِْ) ْٕ/ّباب العمل يف العشر األكاخر من رمضاف   أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب فضل ليلة القدر,( (ٓ

 ( .ُُْٕ) ِّٖ/ِاالعتكاؼ, باب االجتهاد يف العشر األكخر من شهر رمضاف 

 ( .ُُٕٓ) ِّٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االجتهاد يف العشر األكخر من شهر رمضاف ( (ٔ

 . ّْٖ/ّكبَت ينظر: اٟتاكم ال( (ٕ

 . َْٓ/ٔينظر: اَّموع ( (ٖ
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 كدليلوي , (ّ)كالعشرين اٟتادم ا ليلةي أهن  : عفقاؿ يف موض ,(ِ)/بعينها كمهما ليلةن زي بلي : (ُ)اهلل عنهم
كٚتع يف  .(ٔ)يف مسلم كدليلوه , (ٓ)الثالث كعشرين ليلةي  اأهن   خرآ كيف .(ْ)يف الصةيةُت

 .(ٖ)كعشرين ثبلثو  (ٕ)أك, كعشرين إحدل ةً كوف يف ليلأف ت شبوي يي : كقاؿ ,بينهما "رً ا١تختص"
التمسوىا يف )): ٠ترب الصةيةُت؛ كتارهأى  (َُ)مث سائر (ٗ)يلتُتإحدل اللٍّ  فأرجاىا مأ. انتهى

, (ُِ)/أربعو كقيل , كعشرين ثبلثو  ليلةي  اأهن  كقيل  .(ُُ) ((كالتمسوىا يف كل كترو , األكاخرالعشر 
 ا يف غَتأهن  كقيل , ليلة من الشهر آخر (ُْ)]كقيل[, (ُّ)]تسعو [ كقيل, سبعو  أك قيل ٜتسو ك 
, صفالنٍّ  كقيل ليلةي , تسع عشرة (ُٓ)كقيل, سبع عشرة فقيل ليلةي , األخَتالعشر  ]/إِٔٗ[

                                                           
 ." رضي اهلل عنو " ك)د(  )ب()ج( , كيف  سقطت من" رضي اهلل عنهم " ( (ُ

 /أ( من )د( .ِِْهناية )( (ِ

 . ْٕٕ/ٔ, فتح العزيز  ٗٓٓ/ِ, الوسيط  ٕٕ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ّ

( , كمسلم يف َِِٕ) ْٖ/ّالعشر األكاخر كاالعتكاؼ يف ا١تساجد كلها   أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتكاؼ يف( (ْ

 ( .ُُٕٔ) ِْٖ/ِصةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب  فضل ليلة القدر كاٟتث على طلبها 

 . ْٖٕ/ٔ, فتح العزيز  َِٖ/ّينظر: التهذيب ( (ٓ

 ( .ُُٖٔ) ِٕٖ/ِها أخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب  فضل ليلة القدر كاٟتث على طلب( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . زيادة " ليلة سبع كعشرين مث " األصليف ( (ٕ

 . ُٔٓ/٥ٖتتصر ا١تزٓف ( (ٖ

 . زيادة " مث ليلة سبع كعشرين " )ب( ك )د( يف( (ٗ

 . " كسائر " بدؿ " مث سائر " )د( يف( (َُ

( , كمسلم يف َِِٕ) ْٖ/ّاؼ يف العشر األكاخر كاالعتكاؼ يف ا١تساجد كلها  أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتك( (ُُ

 ( .ُُٕٔ) ِْٖ/ِصةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب  فضل ليلة القدر كاٟتث على طلبها 

 /ب( من )ج( .ِْٖهناية ) ((ُِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُّ

 ك )ج( ك )د( .سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ( (ُْ

 . زيادة " ليلة " )د( يف( (ُٓ
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, حكيمو  أمرو  كلي   (ِ)ؽي فرى فيها يي  , كاليت(ُ)كىي من خصائص ىذه األمة ,لككقيل غَت ذ
)َّ رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ :لقولو تعاُف؛ نةلس  كأفضل لياِف ا

 (ْ)]يـو[إُف  كباقيةه  .(ّ
 يف فيتأكد طلبها كاالجتهاد, (ٖ)( ٕ) (ٔ)بلهللم خبلفان , رل حقيقة, كتي (ٓ)إٚتاعا القيامة

, عتفً فري )) :خرب برفعها يف (ٗ)/, كا١ترادءعاكالدي  بالعبادة ليلتها كلو كإحياء, عاـو  كل    إدراكها
كمعٌت عسى  , بالتماسها يأمر فيوَف  كإال  نها يع لمي عً  عى فً ري  .(َُ) ((ا لكمَتن خ وفى أف يكي كعسى 
 ر فيها كيف, كليكثي (ُُ)ياِفاللٍّ  لٍّ طلبها كاالجتهاد يف كي  لًتغبوا يف: م, أا لكمخَتن  وفى أف يكي 

 -ٯتانا إمن قاـ ليلة القدر )) :٠ترب الصةيةُت؛ ة يقُتو كصةٍّ  (ُِ)خبلصو يومها من العبادة بإً 
 كثوابو ال (ُّ)تعاُفلرضى اهلل  طلبان  مأ - كاحتسابان , -ا حق كطاعة بأهن   تصديقان : مأ

 
                                                           

 . ْْٕ/ٔ, اَّموع  ٕٕ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ُ

 ." كاليت يفرؽ فيها " )د( يف( (ِ

 ( .ّسورة القدر, آية )( (ّ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 . ُْ/ُ, مراتب اإلٚتاع  ّْٖ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٓ

ذ عن أيب هلب: ا١تهلب بن أٛتد  أيب صيفرة , أسيد بن عبداهلل , األسدم , األندلسي, ا١ترييي, كاف أحد األئمة الفصةاء ا١توصوفُت بالذكاء , أخا١ت( (ٔ

.  ينظر: ترتيب  (قّْٓ)٤تمد األصيلي , كركل عنو أبو عمر بن اٟتذاء , كِف قضاء ا١تري ة , كلو شرح صةيح البخارم , تويف سنة ٜتس كثبلثُت كأربعمائة

 .  ُٕٔ/ٓ, شذرات الذىب  ٕٗٓ/ُٕ,  سَت أعبلـ النببلء  ّٓ/ٖا١تدارؾ 

 .يف )ب( " ا١تطلب " ( (ٕ

 . ُْٔ/ٔينظر: اَّموع ( (ٖ

 . /ب( من )ب( َُْهناية )( (ٗ

 ( .َِِّ) ْٕ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب فضل ليلة القدر, باب رفع معرفة ليلة القدر لتبلحي الناس ( (َُ

 . ُُّ/ُينظر: فتح البارم ( (ُُ

 . " باإلخبلص ")ب(  يف( (ُِ

 سقطت من )ب( ك )د( ." تعاُف " ( (ُّ
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ك ن  إ م  هي الل   :(ّ)كمن قوؿ, كقيس ُّا يومها .(ِ)((تقدـ من ذنبو لو ما رى فً غي  -٨توه (ُ)ك ءياللرٍّ 
ائشة رضي اهلل م عى اهلل عليو كسل  أمره صل  من  )): ١تا صح  ؛ العفو فاعف عٍتٍّ  بي عفو ٖتي 

 مسي الش   عى طلي ف تى أك , فيها (ٕ)كالربدً  رٍّ كعبلمتها عدـ اٟتى  .(ٔ)(((ٓ)]هاتكافق[ إفلك بذ (ْ)عنها
 ا عبلمةه أهن  لك كحكمة ذ .(ٗ)لك٠ترب مسلم بذ؛ شعاعو  َتي كث (ٖ)]بلب[ ءبيضا صبيةتها

فسًتت  دىا فيهاو عي ك٢تا كصي زي كنػي  ا١تبلئكة ]/بَِٖ[ ذلك لكثرة اختبلؼ ف  أأك , علت ٢تاجي 
فة صفتها بعد فواهتا معر  كفائدة ,عاعهامس كشي طيفة ضوء الش  الل   كأجسامها بأجنةتها

, عندناا ال تتنقل أهن   (َُ)ك, يومها كهو فيها أف يكوف اجتهاده يف سني و يي ن  أ ؛بطلوع الفجر
ىا  آ١تن ر  سنٌّ , كيي ُتنة السٍّ بقي   يف االجتهاد فيها يف (ُُ)بوفع فت ليلتها يف سنة انتي رً عي  فإذا

                                                           
 ." أك "  )ج( يف( (ُ

( , كمسلم يف صةيةة , كتاب الصـو , باب َُُٗ) ِٔ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب من صاـ رمضاف أٯتانان كاحتسابان كنية ( (ِ

 ( . َٕٔ) ِّٓ/ُياـ رمضاف كىو الًتاكيح الًتغيب يف ق

 . " قولو ")ج( يف ( (ّ

 سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( ." رضي اهلل عنها " ( (ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " كافقها " األصليف ( (ٓ

, باب الدعوات عن رسوؿ اهلل  ( , كالًتمذم يف سننو, أبوابِّْٖٓ) ِّٔ/ِْأخرجو أٛتد يف ا١تسند من حديث عائشة رضي اهلل عنها ( (ٔ الصـو

(, كابن ماجو يف سننو, كتاب  َُِْٔ) ِِّ/ٗ(, كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , باب ما يقوؿ إذا كافق ليلة القدر ُّّٓ) ُْٔ/ٓ

( . ّّّٕ) ََُٖ/ٕ( . كصةةو األلبآف يف السلسلة الصةيةة  َّٖٓ) ُِٓٔ/ِالدعاء, باب الدعاء بالعفو كالعافية 
 

 . " الربد كاٟتر ")ج(  يف( (ٕ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ال " األصليف ( (ٖ

 ( . ِٕٔ) ِٓٓ/ُأخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب الًتغيب يف قياـ رمضاف كىو الًتاكيح ( (ٗ

 . " أك " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (َُ

 . " ُّا ")ج( " ُّيئتو " , كيف  )ب(يف ( (ُُ
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فمن قامها كَف لع عليها ن اط  م إال  يناؿ فضلها  و الن  أمسلم من  عن شرحً  لى قً كما ني , (ُ)هاكتمي 
قاـ  (ْ)من)) :مسلم يف ف  أ, كب(ّ)صرح ٓتبلفو ا١تتوِفٍّ  ف  أرده ٚتع ب .(ِ)ضلهاُّا َف ينل ف يشعر

 :عن ابن مسعود , كفيوغةاللي  ال تساعد عليوبالعلم  كتفسَت ا١توافقة .(ٓ)((اليلة القدر فوافقه
وز عبد يف كل لياِف العشر ليةالت   (ٕ)يسن: أصةابناكبقوؿ  .(ٔ)((بها))من يقم اٟتوؿ يص

 ينافيو فبل, الكامل: مأ ,فضلها  ينل:َف(ٗ)اد بقولوا١تر  ف  أب: كقد ٬تاب عنو .(ٖ)الفضيلة بيقُت
 ما أنكر ركشيالز   أف  على  ,(ُُ)بل يرده, عبارتو (َُ)نوع ؤبً ٔتا تن "اإلسعاد" كأكلو يف, ذكر ما
اـ ليلة القدر ))من ق: يف خرب (ُِ)قاؿ ,الصبلة لكنو يف .أره ىناَف :كقاؿ, إليوب سً ني 

بل معناه , نقل عنو ما يقتضي كىذا ال, (ُْ)( ُّ)ليلة القدر اأهن  ْتيث يعلم : معناه .((فوافقها
كَف يرد , طبلؽ عليهاتعليق ال وا يفقال ]/أُِٖ[ اكم  حىت يصادفها بيقُت و يقـو العشرن  أ

                                                           
 . ْْٖ/ّنظر: اٟتاكم الكبَت ي( (ُ

 . ُْ/ٔا١تنهاج شرح صةيح مسلم ( (ِ

 . ُّْينظر:تتمة اإلبانة ص( (ّ

 " من " سقطت من )ب( .( (ْ

 ( .َٕٔ) ِْٓ/ُأخرجو مسلم يف صةيةو ,كتاب الصياـ, باب الًتغيب يف قياـ رمضاف كىو الًتاكيح ( (ٓ

(, ُُِْٗ)ُِِ/ّٓ(, كأٛتد يف مسنده من حديث أيب بن كعب ََٕٕ)ِِٓ/ْة القدر أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو, كتب الصياـ / باب ليل( (ٔ

 . ُِِ/ٓ(, كصةةو األلبآف يف صةيح أيب داكد ُّٖٕ) ُٓ/ِكأيب دكاكد يف سننو / كتاب الصياـ / باب يف ليلة القدر 

 . " ليس " )د(يف ( (ٕ

 . ْٖٕ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٖ

 . سقطت من )ج(" بقولو " ( (ٗ

 .زيادة " باف ا١تراد بقولو ")د(  يف( (َُ

 .ْْٗاإلسعاد بشرح اإلرشاد ص( (ُُ

 . سقطت من )ج("قاؿ " ( (ُِ

 . ُْ/ٔا١تنهاج شرح صةيح مسلم ( (ُّ

 . سقطت من )ج(" القدر " ( (ُْ
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 (ِ)]عليو[لع ال يط   إذ ؛حدأعند  شرط يف نيل الفضيلةبلك فليس ذ (ُ)العلم اٟتقيقي بالعُت
 انتهى. قليلال إال  

ضمَت ف ث ا١تصنٍّ كأن  , ظم قدرىاكقيل لعً , ليلة اٟتكم كالفصل األهن  ؛ ليلة القدر (ّ)/يتكٝتٍّ 
 (ٓ)/خرب كما يف  (ْ)إُف الوقت نظران  أصلو األشهر, كذكرهفظ كىو الل   ُفإ ان نظر ؛ العشر

العشر  (ٖ)كفتتعا(ٕ)]مث[, يلةاألكؿ التمس ىذه اللٍّ العشر  (ٔ)كفتتع))ا: الصةيةُت
,  مردكد. (َُ)التأنيثصوابو  :فنٍّ فقوؿ ا١تص .(ٗ)األكاخر((العشر  ا يفأهن   فقيل ِف, األكسط 
ف  إك , ةاةنظر من حيث اصطبلح الني  فيو. ذكَت باعتبار اللفظالت   ف  أ: ارحقوؿ الش  كما أف  

 .(ُُ)كاف لو كجو

                                                           
 . " بالدين ")ب(  يف( (ُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " عليها " األصليف ( (ِ

 . /أ( من )ب(ُُْهناية )( (ّ

 . ِِٖينظر: اٟتادم الصغَت ص( (ْ

 /ب( من )د( .ِِْهناية )( (ٓ

 . " اعتكف ")ج(  يف( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " ك " األصليف ( (ٕ

 . " اعتكف ")ج(  يف( (ٖ

 ( .ُُٕٔ)ِٖٓ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو/ كتاب اإلعتكاؼ/ باب فضل ليلة القدر على طلبها كبياف ٤تلها كأرجى أكقات طلبها( (ٗ

 . ِٕٗ/ِينظر: إخبلص الناكم ( (َُ

بدؿ قولو: " مردكد, كما أف  قوؿ الشارح ....كإف كاف لو كجو ",  قولو " يرده قوؿ شرح مسلم ا١تشهور يف االستعماؿ تأنيث )ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ُُ

كالوقت كالزماف, كيكفي يف صةتها ثبوت استعما٢تا يف ىذا اٟتديث , أم  العشر كما يف االحاديث العشر األكاخر, كتذكَته أيضان لغة صةيةة باعتبار األياـ

 العشر األكسط, كعلى ىذا ٭تمل قوؿ الشارح : أف التذكَت باعتبار اللفظ, أم لتجرده من عبلمة التأنيث كإال فهو مستعمل يف مؤنث " .
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 كفسره يف .(ّ)هي عنو يف الصةيةُتللن  ؛ (ِ)فل كالفرضـو الن  يف الص   (الٌ صَ وِ  (ُ)]مَ رُ حَ وَ [)
ببل  عمدان  يل مطعومان يتناكؿ باللٍّ كال  فأكثرف يصـو يومُت أعن اٞتمهور ب نقبلن  (ْ)/"اَّموع"

 .(ٓ)رعذ

ٖترٯتو  ف  إف, من حيث ا١تعٌت سنومي اإل هكاستظهر , ٯتنع الوصاؿ ٨تو اٞتماع ال أف  : كقضيتو
ىو  كغَته "البةر"لكن يف  ,(ٔ)ميضعف بل يقوٍّ  كترؾ ٨تو اٞتماع ال, عف عن العباداتللض  
يف  ما إُفبقوؿ اٞتمهور  أشار "اَّموع" , ككأف  (ٕ)ائمُتأكصاؼ الص  يستدٔف ٚتيع  أف
 أف  : تعبَتىم بصـو يومُت ]/بِِٖ[ كقضية, اٞتمهور ١تقالة كغَته  فيكوف مقاببلن  "البةر"

و ليس بُت ألن   ؛كصاالن  ر ليبلن ة ال يكوف عدـ تعاطيو للمفطٍّ ي  كتارؾ النػٍّ   باإلمساؾ ا١تأمور
 .انتهى. (ٖ)و جرل على الغالبن  أاىر الظ   أف   إال   :سنومي قاؿ اإل, صومُت

 أف ٬ترمناسب  اإلمساؾ كغَتهكجوب  ائمُت يفأحكاـ الص   أجرل عليوا ١ت   (ٗ)وبأن  : كيوجو

 

                                                           
 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كحراـ " األصليف ( (ُ

 . ُْٗ/ٔ, فتح العزيزَّّ/ّ, ْتر ا١تذىب ِٕ/ْب هناية ا١تطل( (ِ

, باب الوصاؿ, كمن قاؿ ليس يف الليل صياـ( (ّ (, كمسلم يف صةيةو كتاب الصياـ, باب ُِٔٗ)ّٕ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو/ كتاب الصيـو

 (.َُُِ)ْٕٕ/ِالنهي عن الوصاؿ يف الصـو

 /أ( من )ج( .ِْٗهناية )( (ْ

 . ّٕٓ/ٔاَّموع( (ٓ

 .ٕٗ/ْات ر: ا١تهينظ ((ٔ

 . َّّ/ّْتر ا١تذىب ( (ٕ

 . ٕٗ/ْينظر: ا١تهات ( (ٖ

 . " أنو ")ج(  يف( (ٗ
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ٯتنع  مساؾ مابل اإلو قد يتناكؿ قن  أإُف  (ِ)كال نظر, أيضان الوصاؿ  يف (ُ)]همأحكام[ عليو
صاؿ الو  حـر عليو (ّ)َتا قبيل الغركبكث  ناسيان  أكلم لو ائالص   أف  ترل  أال ؛الضعف بالوصاؿ

, (ْ)بلن ء ليما َف تزؿ اٟترمة بتعاطي قطرة كإال  الضعف فقط  , كليست العلةيضعفَف  فإك 
م ففط, كسلم ذلك من خصوصياتو صلى اهلل عليو أف  بل مع مراعاة , (ٓ)كقد صرحوا ٓتبلفو

 رأيتمث يو, ٭تـر عل ال عمدان  فأكثرليومُت  األكلم , كمن مث لو ترؾ غَت الصائالناس عنها
الوصاؿ كالتقرب بو َف  (ٔ)/ال على قصدلو ترؾ الفطر : كيآف كا١تتوِفده كىو قوؿ الري يؤي ما

 . (َُ)من االعًتاض (ٗ) (ٖ)ارح كغَتهفاندفع بذلك ما للش  . (ٕ)يأمث

 (ةٌ بلَ )قُ  ٖترٯتان  :(ُِ)]مأ[. (ُُ)كره" اٟتاكم", كقوؿ أك امرأةكاف   م رجبلن ائحـر على الص   (وَ )
أصلو ١تا يو٫تو تعبَت  ؛ك١تس بيد ك٨توىا كلو من شيخمعانقة, , ك غَته (ُّ)أكالفم  يف

كل كاحدة من ا١تذكورات   ]/أِّٖ[ كانت  إفىذا , على الغالب ان ف كاف جريإك  (ُْ)بالشاب
                                                           

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." أحكاـ " األصليف ( (ُ

 ." فطر ")ب(  يف( (ِ

 . " ا١تغرب ")ب(  يف( (ّ

 . " فطره بالليل ")ب(  يف( (ْ

 . ِٕ/ْهناية ا١تطلب ( (ٓ

 . ب(/ب( من )ُُْهناية )( (ٔ

 .َّّ/ّ, ْتر ا١تذىب ُُٔينظر: تتمة اإلبانة ص( (ٕ

 . سقطت من )ب(" كغَته "( (ٖ

 . زيادة " ىنا " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٗ

 . /أِٓٔشرح اٞتريوم  ((َُ

 . ِِٖاٟتاكم الصغَت ص( (ُُ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُِ

 . " ك " )د( يف( (ُّ

 . ِِٖاٟتاكم الصغَت ص( (ُْ
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إلفساد  تعريضان  فيو ف  أل ؛اإلنزاؿ (ُ)أكٯتلك معها نفسو من اٞتماع  هوة ْتيث الالش   (كُ ر  حَ تُ )
كهنى , ميخ كىو صائرخص يف القبلة للشٍّ كسلم  صلى اهلل عليو ون  أ)) : , كصح  (ِ)العبادة

ر و دائن  أعليل فأفهم الت   .(ّ) (اب يفسد صوموكالش  , ربوإيخ ٯتلك الش  : كقاؿ, ابعنها الش  
 حسمان  األكُفخبلؼ  فهي (ْ)اإذا ملك معها نفسو, أم  هوة با١تعٌت ا١تذكورمع ٖتريك الش  

 (ٔ)كما مر  هوات مطلقان كلندب ترؾ الش  , ٤تركة يكى ٤تركة إذ قد يظنها غَت ؛(ٓ)للباب
ةرٔف الذم أك٫تو  نزيو ال للت  للت   (ٖ)كونوصريح بالكراىة كبكالت  , نفبلن (ٕ)ك م فرضان ائللص   (هَ رِ كُ )وَ 

ء ماعن كسط الس   (ُُ)مسميل الش  : مأ (َُ)(الٍ وَ زَ  عدَ بَ  اكٌ وَ )سِ  (ٗ)من زيادتو أصلوكبلـ 
 )) ٠تلوؼ فم: ٠ترب الصةيةُت؛لبعضهم  خبلفان , ناسيان اـ أك أكل كريهان ف نإك كقبل غركب 

 

                                                           
 ." ك " )ج(يف ( (ُ

 .ِّٔ/ِ, ركضة الطالبُت ّْٓ/ّ, البياف ُٔٔ/ّالتهذيب ( (ِ

, باب القبلة للصائم ( (ّ , يف كبلمو على ُْٗ/ٕ(, قاؿ األلبآف يف صةيح أيب داكد َُّْ)ٖٗ/ِأخرجو البيهقي يف السنن الصغرل, كتاب الصـو

ا١تباشرة للصائم فرخص لو, كأتاه آخر فسألو؟ فنهاه( قاؿ كلو شاىد عند البيهقي من حديث  عن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو "إف رجبلن سأؿ النب 

 كإسناده البأس بو يف الشواىد, فإف رجالو كلهم ثقات على خبلؼ أباف البجلي. مرفوعان عائشة 

 .)ب(  من سقطت" معها نفسو "( (ْ

 )د( . من سقطت" للباب " ( (ٓ

 .من ىذا البةث  ْٔٓينظر: ص ( (ٔ

 . " أك " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٕ

 . " كبكوهنا ", كيف )ج( " ككوهنا " )ب( ك)د( يف( (ٖ

 للشاب كالسواؾ بعد الزكاؿ". كتكره -, كلفظو "القبلةِِٖاٟتاكم الصغَت ص( (ٗ

 . ِِْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّٕٕ/ٔ, اَّموع َٕ/ْهناية ا١تطلب ( (َُ

 . " للشمس ")ب(  يف( (ُُ
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 - كىو .(ِ) ((من ريح ا١تسك (ُ)عند اهلل تعاُف أطيب -يـو القيامة: زاد مسلم  - م ائالص  
يب فكاف إبقاءه ثر عبادة مشهود لو بالطٍّ أو ن  أكجو االستدالؿ , ك (ّ)َتغالت   -بضم ا١تعجمة 

, ذلك كريح ا١تسك ف  أل؛ أكُفبل  عليو قياسان  ا َف ٭تـر إزالتوكإ٪ت  , (ْ)يدهالش مطلوبان كدـ
, إذنوبغَت  ]/بِْٖ [ت للفضيلة على الغَتيفو إزالة ذاؾ فيو ت ف  أل ؛منو كىذا أطيب

كمن مث ٭تـر , تفويت ٢تا على النفس ا١تصلةة, كىذا فيوب إال  ٬توز  الصرؼ على الغَت كالت  
بعد  (ٔ)]ٔتا[ ختصأك , كما ىو ظاىر  ائم بغَت إذنوالص   (ٓ)]فم[ وؼإزالة خلعلى الغَت 

 لك ما, كيدؿ لذثر العبادةأ, كبعده من عاـثر الط  أقبلو من  غالبان  أغَت ينشالت   ف  أل؛ كاؿالز  
 فإهنمانية الث   اكأم  : )) قاؿ أف ُف(( إ شهر رمضاف ٜتسان  ))أعطيت أميت يف: من خرب صح  

كٔتا , كاؿبعد الز   ما ءاسكا١ت .(ٕ) ((من ريح ا١تسك  أطيبعند اهلل  واىهمأفٯتسوف كخلوؼ 
 هبوجود (ٗ)/قبلو (ٖ)/وجدت ا٠تلوؼ بعده كال بانتفاءكاؿ بعد الز   ينتفالكراىة ال ت علم أف   تقرر
, ضعيف . اٟتكم بو مىت كجد ٭تتمل أف يناط : ذرعي, كقوؿ األفيهما با١تظنة عمبلن  ؛اقبله

ككذا لو ارتكب الوصاؿ , ا١تعدة بوجو منو تغَت يف أينش ٯتنع الوصاؿ كال ما ليبلن كلو تناكؿ 
ـو من الص   ينئذو حا٠تلوؼ  ف  أل ؛واؾ من الفجر على ماقالو ٚتعاحملـر فيما يظهر كره لو السٍّ 

                                                           
 من )ب( ك )ج( ك )د( . سقطت" تعاُف " ( (ُ

 .(ُُُٓ)َٕٖ/ِكمسلم يف صةيةو كتاب الصياـ, باب فضل الصياـ (ُْٖٗ)ِْ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو كتاب الصياـ, باب فضل الصـو ((ِ

 . ُّٔٓ/ْ,الصةاحُُٕ/ٕ, هتذيب اللغة ُُٓ/ُالزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي ( (ّ

 . " الشهادة " )د( يف( (ْ

 ل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من  األص( (ٓ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 .(َُٖٓ)ُِٗ/ُُ(, كضعفو األلبآف يف السلسلة الضعيفةٖ)ُّْ/ُأخرجو إبن عساكر يف فضل شهر رمضاف ( (ٕ

 /أ( من )ب( .ُِْهناية )( (ٖ

 /ب( من )ج( .ْْٗهناية )( (ٗ
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ٮتتص بيـو  فبل, بو هؤ كرضا عليو (ِ)ثناؤه :(ُ)ا٠تلوؼ عند اهلل تعاُف أطيبوكمعٌت , السابق
امة ذكر القي ف  أعنو ب جيبأي . (ّ)٠ترب مسلم السابق؛ ٮتتص: كقوؿ الشيخ عز الدين ,ةامالقي

و يكره ن  : أعن صاحب البياف "اَّموع"كيف ,ءفيها ٤تل اٞتزا ف  أل بل ُّا (ْ)]تقييدلل[ليس 
و ن  ككأ: قاؿ, لضركرة ]/أِٖٓ[ إال   هف يشربو كيتقيأأ, ك جوكٯت ءيتمضمض ٔتا فأبعد الغركب 

 إف ا يأيتإ٪ت   وبأن   :ركشيكاعًتضو الز   ,(ٓ)كاؿ لكونو يزيل ا٠تلوؼم بعد الز  ائواؾ للص  بالسٍّ  شبيو
 كرجةو يف (ٕ)أم .(ٔ)كاألكثركف على خبلفو, تزكؿ بالغركب واؾ الكراىة السٍّ   أف  قلنا 

 . (ٖ)اَّموع

 أكو من عطش تمنفع أك ك عضوهأو على نفس (ٗ)(كٍ الَ ىَ  وفَ خَ )من صـو كاجب  (طرٌ فِ  وُ لَ وَ )
ؼ على شر أ غريقان  رألف كأ, باإلٚتاع, ككذا على غَته مقيمان  ف كاف صةيةان إك , جوع

ف أ, كتقييد بعضهم بـ الأ أكاف مث غَته ءن سوا, بالفطر إال   ن من إنقاذها٢تبلؾ كَف يتمك  
 ا١تشعرة باإلباحة " لوػ" ػػػػب التعبَت ينايف كال, واكلالت   إُف ميؤد وبأن   بكيرده السٍّ , عليو يتعُت  

و صاـ كمع كجوب الفطر ل, (ُُ)امعوا ٕتألهن  ؛ (َُ)من كجوب الفطر ح بو الغزاِف كغَتهصر   ما

                                                           
 . ك )ج( سقطت من )ب(" تعاُف " ( (ُ

 . زيادة " تعاُف ")ب( ك )ج(  يف( (ِ

 . ُْٕسبق ٗتر٬تو ص( (ّ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." بتقييد " األصليف ( (ْ

 . ّّٔ/ٔاَّموع ( (ٓ

 . َِْ/ُأسٌت ا١تطالب ( (ٔ

 )ج(.سقطت من " أم "( (ٕ

 . ِٕٔ/ُاَّموع ( (ٖ

 . زيادة " بالصـو " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٗ

 . " الفطرة ")ب( ك )ج(  يف( (َُ

 . ِِْ/ِينظر: الغرر البهية ( (ُُ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

362 

ف تعدل بسببو كأف إك  (ضٍ رَ مَ بِ )لو فطر  (وَ )صوب بلة يف ا١تغف حـر كالص  إصح صومو ك 
ذاؾ  ف  أب, بلةء الص  قضا و يلزمون  إف كفارؽ من شرب ٣تننان , قصدان  هناران  ٯترضو ما تعاطى ليبلن 

كىو , أخَتإُف الت   يؤدم (ُ)] ٔتاإال  [ب سبتكىذا ليس فيو , لئلسقاط مسبب ٔتا يؤدت فيو
 منهما يلزمو القضاء ىنا ؛ إلف كبلكذا قيل, كال فرؽ يف اٟتقيقة[ ق فيو,يضي   (ِ)خف فلمأ

يمم كمر يباح بسببو الت   ضرران ( ر  ضِ مُ ) :ـو بقيد زاده بقولوبعد انعقاد الص   أطر  أك ,(ّ)]أيضان 
 ُّٱٱٱ؛ لقولو تعاُف:(ْ)منو طوؿ الربء أك خشي, ]/بِٖٔ [ مرضو يف ـوبيانو, كأف زاد الص  

(ٓ)/جب هئ
 ْتيث ال, مرضو (ٕ)فكعلى ا١تريض حيث خ .(ٔ)َّجت هب مب خب حب 

٬تز مث إف عاد لو ا١ترض كاٟتمى أفطر كإال َف  [,يل الفجرقب أف ينومـو يباح معو ترؾ الص  
لو الفطر كإف علم من عادتو أهنا ستعود عن قرب, كمر الفرؽ بينو كبُت نظَته يف اٞتمع 

, مث من تبييت النية يف رمضاف كل ليلة (ٖ)/ٔترض, كأفىت األذرعي بإنو ٬تب على اٟتص ادين
 (وَ ) (َُ)ةي  نػٍّ لك جاز لو ترؾ الف َف ٮتف كذإف (ٗ)]منهم مشقة شديدة أفطر كإال فبل  ٟتقو
 ي)فِ فطر  ق كما يأيتمضي   موسع ال ءقضا كأ, ارةك كف  , أمن نذر أك غَتهم رمضاف ئلصا

                                                           
 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كإُف ما " األصليف ( (ُ

 . " كَف ")ب(  يف( (ِ

 , كىي يف )ج( بدكف اٞتملة األخَتة " ىنا أيضان " .)ب( ك )د(  سقطت من األصل, كا١تثبت من ( (ّ

 . ِِْ/ِ, الغرر البهية ِٖٓ/ٔ , اَّموعِْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 /ب( من )ب( .ُِْهناية )( (ٓ

 ( .ٖٕسورة اٟتج, آية )( (ٔ

 . سقطت من )ب(" خف  " ( (ٕ

 . من )د( /ب( ِّْ)هناية ( (ٖ

 .  )ب( ك )ج( ك )د(سقطت من األصل, كا١تثبت من  ( (ٗ

 .  ِِْ/ِ, الغرر البهية ِٖٓ/ٔ, اَّموع ِْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (َُ
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صبلة  فر القصَت كسفر ا١تعصية ١تا مر يفٓتبلؼ الس  , (ِ)كاإلٚتاع (ُ)صبالن   (صرٍ قَ  رِ فَ سَ 
 ؛(ّ)كغَته ومالبغ خص بالفطر للمسافر كغَته نيتو بو كما ذكره, كيشًتط يف جواز الًت  ا١تسافر

كغَته تقييد  بكيي كْتث السي [يتميز الفطر ا١تباح من غَته,كل, ةلليريد الت   على احملصر سان قيا
إقامة يقضي فيها ٓتبلؼ من يدٔف السفر أبدان؛ إلف يف ٕتويز الفطر لو  الفطر بو ٔتن يرجو

 إلنو يعطى حكم ا١تقيم يف ؛ركشيي أبدان إزالة ٟتقيقة الوجوب ٓتبلؼ القصر, كنازع فيو الز  
كفيهما نظر؛ إذ ظاىر   .لزـك القضاء إذا َف يقضي قبل رمضاف اآليت إال ما يسعو. أنتهى

كبلمهم مث  يصرح بإف من َف يتعدل بالفطر ال يضيق عليو القضاء إذا أستمر مسافر, 
كالذم يتجو ما دؿ عليو اطبلقهم ىنا كمث  أف  لو الفطر كال يتضيق عليو القضاء, كليس يف 

نو تركو لعذر كليس ىو على يقُت ؛ ألبكيي يقة الوجوب خبلفان ١تا زعمو السي ذلك إزالة ٟتق
 , كتردد األذرعيي اـ عذره إُف ا١توت ال يلزمو قضاءبقاءه إُف ا١توت, فبل نظر على أنو إذا د

لفطر لو حينئذو. نو أنو ال يعيش للقضاء, قاؿ غَته : كالظاىر منع افيما لو غلب على ظ
ف شرط كجوب واز الفطر, كال نظر ٢تذا الظن؛ أًل ل الذم يتجو ج, بنتهى. كفيو نظرا

ف َف يدخل كقتو, كخشية الفوات قبل دخوؿ لتمكن منو بعد رمضاف, كىو إُف اآلالقضاء ا
كلكل من ا١تريض كا١تسافر الفطر  (ْ)] , كبو فارؽ تضييق الصبلة كاٟتجالوقت ال تؤثر شيئان 

                                                           
ٱ:منها قولو تعاُف ( (ُ

 . َّ  متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ
. ُٖٓالبقرة آية 

 

 . ُِٔ/ٔ, اَّموع ُُٔ/ّا١تغٍت , َْ/ُينظر: مراتب اإلٚتاع ( (ِ

 . ِِٓ/ِينظر: الغرر البهية ( (ّ

قامة يقضي فيها ٓتبلؼ من يدٔف السفر , كيف )ب( : " كْتث السبكي كغَته تقييد الفطر بو ٔتن يرجوا إ)ج( ك )د(  سقطت من األصل, كا١تثبت من  ((ْ

َف يقضي قبل رمضاف  أبدان؛ إلف يف ٕتويز الفطر لو أبدان إزالة ٟتقيقة الوجوب ٓتبلؼ القصر, كنازع فيو الزركشي إلنو يعطى حكم ا١تقيم يف لزـك القضاء إذا

ل بالفطر ال يضيق عليو القضاء, كليس يف ذلك إزالة ٟتقيقة الوجوب كفيهما نظر؛ إذ ظاىر كبلمهم مث  يصرح بإف من َف يتعد .اآليت إال ما يسعو. أنتهى

للقضاء, قاؿ  خبلفان ١تا زعمو السبكي؛ إلنو إذا مات قبل القضاء قضى عنو أك أطعم بدلو من تركتو , كتردد األذرعي فيما لو غلب على ضنو أنو ال يعيش

يف الصبلة , كيفر ؽ بإهنا ال بدؿ ٢تا فتضيقت بظن فواهتا ٓتبلؼ الصـو فإف لو بدالن كىو اإلطعاـ  غَته : كالظاىر منع الفطر لو حينئذو, ككأنو قاسو على ما مر

 عنو من تركتو أك صـو القريب فلم يتضيق كالصبلة " .
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ف فارؽ أب, سافر أكمقيم مث مرض  أكصةيح ـو كىو الص   (ىوَ ن َ )كاف قد   (نإِ وَ )ببل كراىة 
صبلة ا١تسافر  ابق يف فالعمراف بتفصيلهما الس  كإال   (ُ)]إف كاف[ ورمن السي  يشًتط ٣تاكزتو ما

و يصل مقصده قبل الغركب بل عقب ن  أف علم إك  مان صائ أصبح مسافران  أك, قبل الفجر يقينان 
راع فطر بعد العصر بكي أم كسل   ى اهلل عليوو صل  ن  أ: )) (ّ)/ك١تا صح   ,(ِ)لدكاـ العذر؛ اإلفطار

على ٨تو  (ٔ)يممً الغى  راعى ككي  .(ٓ)((ياـ اس يشق عليهم الصٍّ الن   إف   (ْ)ا قيل لو١ت   ءبقدح ما يممً الغى 
 ف  أب د  , كري (ٖ)ز لو القصر٬تو  ال اإل٘تاـ ٬توز كما لو نول كقيل ال ,(ٕ)]من ا١تدينة[ ,ياـأٙتانية 

 (ٗ)ءـو لو بدؿ كىو القضاكالص  , ]/إِٖٔ[ إُف بدؿال  اإل٘تاـ الذم التزموترؾ  لقصر فيوا
 و الن  إمر قبل الفجر ف ٬تاكز ماَف  فإف, مقيمان  مان أف أصبح صائفر بعد الس   (أَ رَ ن طَ إِ  ال  إِ )

لو من  صل٭ت (رٍ ر  ضَ تَ  الَ بِ )ا١تسافر فقط : مأ (وُ ومُ صَ وَ ) (َُ)للةضر تغليبان ؛ لو الفطر ٬توز
)َّ مك لك اك يق ُّٱ: لقولو تعاُف؛ (ُُ)من فطره (ب  حَ )أَ ـو الص  

مة ة الذٍّ كلرباء .(ُِ
                                                           

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 . ُِٔ/ٔ, اَّموع ِْٖ-ِْٕ/ٔ, فتح العزيز ُٕٔ-ُٕٓ/ّينظر: التهذيب ( (ِ

 /أ( من )ب( .ُّْهناية )( (ّ

 . سقطت من )ب(" لو " ( (ْ

, باب جواز الصـو كالفطر يف شهر رمضاف للمسافر من غَت معصية ( (ٓ  ( . ُُُْ) ٖٕٓ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصـو

كيبل من مكة على طريق ا١تدينة, كتعرؼ اليـو ( ْٔعلى اٞتادة إُف مكة, أم على ) بستة عشر كيبلن  تقع جنوب عسفافموضع بُت مكة كا١تدينة , ك  ( (ٔ

 . ِْٔ/ُ, معجم ا١تعاَف اٞتغرافية يف السَت النبوية  ُٓٔ/ْ. ينظر: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر بربقاء الغميم

  سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ( (ٕ

 . ِْٖ/ٔ,  فتح العزيز ِٓ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ٖ

 .  ْْٖ/ّ: اٟتاكم الكبَت ينظر( (ٗ

 . زيادة " كمثلو ما لو شك يف طيريكيًه, بإف شك ىل سافر قبل الفجر أك بعده " )ج( ك )د( يف( (َُ

 .  ِّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُِٔ/ٔ, اَّموع ُٓ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ُُ

 ( .ُْٖسورة البقرة , آية )( (ُِ
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ك٤تافظة على , مةفيو براءة الذٍّ  ف  أل؛ بشرطو السابق أفضل قصركاف ال  ا, كإ٪ت  كفضيلة الوقت
كليس ىنا خبلؼ يعتد بو , (ُ)]ا٠تبلؼ[من  خركجان  فيو ف  , كألفضيلة الوقت ٓتبلؼ الفطر

فالفطر  كإال   استقباالن  (ِ)أك ماَف ٮتف منو ضررا حاالن  أفضلـو الفطر فكاف الص   إ٬تاب يف
ظل  يف مر برجلو م كسل   ى اهلل عليوو صل  ن  أ: )) الصةيةُت ل خربي ٛتيً  (ّ)]كعليو[, أفضل
 ياـ يف الصٍّ الربٍّ ليس من : قاؿ .م: صائاقالو ؟ ىذا ما :فقاؿ, (ْ)ء عليورش ا١تايي  شجرةو 

 (ٔ)/أكلئك: اصامو  ناسان  أف  يم كقد بلغو مً راع الغفطر يف كي أأف قولو بعد  اكأم   .(ٓ)((فرلس  ا
ٟتق أ, كمن مث ياـ حرامان ال لكوف الصٍّ  (ٕ)عدكىمل كاأمره ٢تم بالفطر ليتقوي  فلمخالفة ؛العصاة
١تا ؛ (ٖ)ضرريتف َف إـو ك عف من الص  خاؼ الض   إذااٟتج  كأبا١تتضرر ا١تسافر للغزك  ا١تتوِفٍّ 
عدككم  ةواصبٍّ مي  كمإن   )): م حُت دنا من مكة عاـ الفتحكسل   ى اهلل عليومن قولو صل   صح  

متأكدة تكوف كاٟتج  كل عبادة  أف  كيؤخذ منو , كقيس بالغزك اٟتج .(ٗ)((لكم أقولكالفطر 
 أصلوؾ تر  ١تا أك٫تو دفعان ؛ للضمَت من زيادتو , كاإلضافةكىو ٤تتمل, لكذ ]/بِٖٖ[ يف

                                                           
 )د( .سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك ( (ُ

 . سقطت من )ج(" أك " ( (ِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 . " عليو ا١تاء " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ْ

(, كمسلم يف ُْٔٗ) ّْ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب قوؿ النب ١تن ظيلل عليو َف أشتد اٟتر " ليس من الرب الصـو يف السفر" ( (ٓ

, باب جواز الصـو كالفطر يف شهر رمضاف للمسافر من غَت معصية ص  ( .ُُُٓ) ٖٕٔ/ِةيةو, كتاب الصـو

 /أ( من )د( .ِْْهناية )( (ٔ

 . زيادة " إذ كانوا قاصدين مكة لفتةها " )ج( ك )د( يف( (ٕ

 . َِِينظر: تتمة اإلبانة ص( (ٖ

, باب أجر ا١تفطر يف( (ٗ  ( .َُُِ) ٖٕٗ/ِالسفر إذا توُف العمل  أخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصـو
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 مى لً رخصة لو ماَف يتضرر كما عي  ال إذ؛ لككليس كذ, ريض يف ذلك كا١تسافرا١ت أف  من  (ُ)٢تا
 . ا مر  ٦ت  

ككنذر  ,أقول ٬تاب شرعان اإل ف  أل؛ يلزمو عن كالده ال "البةر" ففي, اإل٘تاـر ا١تسافر كلو نذ
 ن  و حيث سي ن  أذر الن   أيت يفي كقضية ما, نظر كفيو ,(ِ)رهيتعُت بنذ ال كاإل٘تاـا١تسافر القصر 

كفارؽ جواز  ,تضرر إف إال  كَف ٬تز لو ا٠تركج منو  اإل٘تاـ فنذر انعقد نذره كأالقصر  كأـو الص  
 اإل٘تاـكىو التزاـ  (ْ)ٔتا ينافيها أتىكىنا قد  (ّ)/رخصة مث   وبأن   أصالةا٠تركج من الواجب 

 (ٔ)إطبلؽص كحكى عن الن  , (ٓ)يثاب ال رهاء الن  أثنافطر أمن  أف   , كأطلق ا١تتوِفا١تندكب لو
على  كالثآف, فطر لغَت عذرأاألكؿ على من ْتمل  كغَته "األنوار"كٚتع صاحب , (ٕ)وابالث  

من صلى صبلة  ف  أب (ٗ)كقد يشكل, بلة كغَتىاالص   ك٬تزمء ذلك يف ,(ٖ)فطر لعذرأمن 
أثناء العبادة كبا٠تركج , بلةث الص  يثاب عليها من حي علمو ال أكفاسدة مع جهل مفسدىا 

مامضى ىنا كاف قبل  ف  أ٬تاب ب أف ال  إً  "التتمة" يف (َُ)سادىا فكاف القياس مايتبُت ف
يكن  ]/أِٖٗ[ العذر َف فؤلجل, األمرنفس  يف ةة بل كصةيةان بالصٍّ  فان و ا٠تركج موص

                                                           
 .  ِِٖينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ُ

 .  ِْٕ-ِّٕ/ّْتر ا١تذىب ( (ِ

 /ب( من )ج( .َِٓ/ب( من )ب(, ك)ُّْهناية )( (ّ

 . " ٔتنافيها ")ج(  يف( (ْ

 . " ال ثبات ")ب(  يف( (ٓ

 سقطت من )د( ." إطبلؽ " ( (ٔ

 . ِْٖتتمة اإلبانة ص( (ٕ

 . ِِّ/ُاألنوار ( (ٖ

 . زيادة " ذلك " )د( يف( (ٗ

 . )ج( سقطت من" ما " ( (َُ
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إف  (ءٍ الَ وِ بِ  الَ  بُ جِ يَ وَ )وع بصـو طالت   عء موس  قضا , كيكره ١تن عليو(ِ)]لثوابو[ (ُ)ا٠تركج رافعان 
كىو حاؿ قدمت على  - (ٓ)( ْ)فطر ال لعذرو أ إف ءو كبوال, (ّ)]لعذرو [ كاجب صوـو  فطر يفأ

 (ٕ)١تا فاتو قطعان  (ٔ)]عن طويل[ كلو بيـو قصَت (ءٌ اضَ قَ ) ها منهائيليصح ٣ت -كرة صاحبها الن  
 كأ ,اٟتيض يف أك نفاس ١تا مر  حيض  أك ,لآلية ؛أك مرضلسفر  غَته (ٖ)]أك[من رمضاف 

, األنبياءك٢تذا جاز على  (ٗ)نوع مرض ون  ا اإلغماء فؤًل , أم  استغرقا اليـوأك سكر  إغماء
 (َُ)من قاـ بو ف  كر فؤًل ا السي , كأم  بلة لتكررىاكٮتالف الص   ,اآلية اندرج يفٓتبلؼ اٞتنوف ف

 (وَ )اإلسبلـ  يف ترغيبان   (ُُ)ك, إٚتاعان  يٍّ لً أص (فرٍ كُ لِ )كاف الفوات   إف (الَ )ف كل  يف معٌت ا١ت
٬تب معهما األداء, كلرفع القلم عمن  كما ال  (ونٍ نُ جُ لِ )كاف   إف (الَ وَ باً صِ ) ألجلف كاف إ ال

جنونو كما دة حىت زمن أسلم ما فاتو يف الرٍّ  فيقضي ا١ترتد إذا (ةٍ د  رِ  نَ مَ )زَ جنونان  (ال  إِ )قاـ بو 
سكار إؽ يستغر  ان ف تناكؿ مسكر أتعدل بو ب (كرٍ سُ )زمن  جنونان  إال   ()وَ بلة الص   يف
 ما اءقضى , بل ٬تب عليوءيسقط عنو القضا فبل ن  لك مث جي هار مع علمو بذالن   (ُِ)]مثلو[

                                                           
 . " كاقعان ")ب(  يف( (ُ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 . ّٓٔ/ٔ, اَّموع ْٓٔ/ٔ, فتح العزيز ُٕٗ/ّينظر: التهذيب ( (ْ

 . زيادة " كما يأيت " )ج( ك )د()ب( ك  يف( (ٓ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 . " فات ")ج(  يف( (ٕ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

 . " مزمن ")ب(  يف( (ٗ

 سقطت من )د( ." بو " ( (َُ

 ." أك ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُُ

 ا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., ك " مثلها "األصل يف  ( (ُِ
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سقوطو بعذر اٞتنوف  ف  كأًل  ؛بلةلك كالص  زاد على ذ سكره من زمن اٞتنوف ال ما انتهى إليو
, ]/بَِٗ[ من زيادتو "كسكر" :, كقولوتدكر كا١تر  سي بال عدميناسب حاؿ الت   ٗتفيف ال

 قالو ليفيد ما إُففلذا عدؿ عنو , ان اىره كجوب التفريق كليس مرادظ ,(ُ)ءو كال ببل: أصلوكقوؿ 
و ن  أ)) : ١تا صح  ؛ (ِ)]عذر[ ف ترؾ بغَتإك  من حيث كونو تتابعان  ءالقضا تابع يف٬تب الت   و الن  أ

 ءف شاإك , فرقو ءشاإف  :قاؿ, رمضاف ءً ل عن قضائً ا سي ١ت  م ى اهلل عليو كسل  صل  
 )): ميو كسل  لى اهلل عمن قولو صل   ١تا صح  ؛ ده عبارهتماف َف تفإأفضل ك و لكن   .(ْ)(((ّ)/تابعو

بوجوبو  كمن مث قاؿ ٚتعه  .(ٕ) ((يقطعو (ٔ)/كال (ٓ)]ده[صـو رمضاف فليسر من كاف عليو
َف يبق من  ف  أببل من حيث ضيق الوقت , يث كونو تتابعان من ح قد ٬تب النعم , (ٖ)مطلقان 

ف أببالًتؾ  للتعدميف القضاء  (ٗ)أك من حيث كجوب الفور, يةا١تقضٍّ  األياـقدر  إال  شعباف 
ء يلزمو القضا, كيف ىذه اٟتالة ر يستلـز كجوب الوالءككجوب الفو , د الفطر لغَت عذرتعم  

أخَت ال الت  خفيف ّتواز الت   ف  كأل, (ُُ)اإلمث١تا ارتكبو من  (َُ)]اركان دت[ ؛أك ٨توهفر الس   كلو يف
كَف يتصل  ءفطر لعذر ٬تب معو القضاأف أبَف يتعدل  إذآتبلؼ ما , يليق ْتاؿ ا١تتعدم

                                                           
 .  ِِٗينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ُ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 /أ( من )ب( .ُْْهناية )( (ّ

, باب القبلة للصائم ( (ْ  ( .ّْٗ) ْٗ/ْ(. كضعفو األلبآف يف اإلركاء ِِّٗ) ُّٕ/ّأخرجو الدار قطٍت يف سننو, كتاب الصـو

 طت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سق( (ٓ

 /ب( من )د( .ِْْهناية )( (ٔ

, باب القبلة للصائم ( (ٕ , باب قضاء شهر ُِّّ) ُٗٔ/ّأخرجو الدار قطٍت يف سننو, كتاب الصـو (,, كالبيهقي يف السنن الكربل, كتاب الصـو

 كخبلصة القوؿ أنو ال يصح يف التفريق كال يف ا١تتابعة حديث مرفوع .ٕٗ/ْأللبآف يف اإلركاء ( . كقاؿ اِْْٖ) ّّْ/ْإف شاء متفرقان كإف شاء متتابعان 

 . ُٖٓ/ّ, ا١تغٍت  ُٔ/ِ, بداية اَّتهد ْْٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٖ

 ." العذر ")د(  يف( (ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " تاركان " األصليف ( (َُ

 . " األثر ")ب( يف ( (ُُ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

371 

 "اَّموع" (ُ)كيف, رهمن حيث كونو نذ كأ, ة سهوان ي  كترؾ النػٍّ , كمرض كسفر كحيضبا١توت  
فعة لكن نظر فيو ابن الرٍّ , (ّ)إمساكوب و ك على الفور لوجيـو الش   ءقضا أف   (ِ)عن ا١تتوِف

 ()وَ  ]/أُِٗ[ (ْ)اخي قطعان ه على الًت  اءقض أف  مع  اإلمساؾ ة ٬تب عليوي  تارؾ النػٍّ  ف  أكغَته ب
أك , رتدا (ٕ)كمن  ((ٔ)هِ طرِ فِ بِ  (ٓ)مَ ثِ ن أَ )إِ ذر كالقضاء دكف غَته كالن   ( انَ ضَ مَ رَ بِ  اكٌ مسَ ) إِ ٬تب 
, بقاء الليل كمن أكل ظانان    (هِ طرِ فِ بِ  طَ لِ و غَ )أَ  ة عمدان ي  النػٍّ  (ٖ)أك ترؾ تبييت, بل عذرأفطر ب

 كتشبهان , (َُ)ٟترمة الوقت؛ ف من رمضافاك كبفطر يـو الش  أأك , ةي  تبييت النػٍّ  (ٗ)/نسي أك
ة ي  النػٍّ  ونسيان (ُِ)كو, كاف ٬تب علي بعض ما (ُُ)]نوكأًل [, مع عدـ العذر فيهما ائمُتبالص  

 وكلكن  , يكليس ا١تمسك يف صـو شرع, العبادة فهو نوع تقصَت مرأىتماـ بيشعر بعدـ اال
 ,وحرامإفسد أذا إـ ٓتبلؼ احملرً , وبسببف تعدل إك  :أم (ُّ)"اَّموع"كما يف   ويثاب علي

                                                           
 . " كنقلو ")ب(  يف( (ُ

 . ِْٕينظر: تتمة اإلبانة ص( (ِ

 .  ّٓٔ/ٔ,  ِِٕ/ٔاَّموع  ((ّ

 . ِٕٓ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ْ

 .بدؿ " إف أمث "  " أك غلط " )د( يف( (ٓ

 . " بًتكو ")ج(  يف( (ٔ

 . " ١تن ")ب(  يف( (ٕ

 . سقطت من )ب(" تبييت " ( (ٖ

 /أ( من )ج( .ُِٓهناية )( (ٗ

 . ِّٕ-ُّٕ/ِ,ركضة الطالبُت  ّْٔ-ّْٓ/ٔ, فتح العزيز ٓٓ-ْٓ/ْر:هناية ا١تطلب ينظ( (َُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " كال " األصليف ( (ُُ

 . " أك ")ب(  يف( (ُِ

 . ِِٕ/ٔاَّموع ( (ُّ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

370 

 ,مث اإلال  إيف ذلك  (ِ)]عليو[ىنا ليس  (ُ)مسككا١ت, الفدية ولزمت لو ارتكب ٤تذكران  كمن مث  
 ذا الك٢ت, صالةبطريق األ وـو فيكجوب الص   ف  أل؛ من خواص رمضاف مساؾا كاف اإل٪ت  إك 

 يذِ  امِ تمَ إِ )كجوب   ( َ ك)مساؾ فيما ذكر ككجوب اإل ,غَتهمر ٓتبلؼ كما ه  َت يقبل غ
؛ تو٘تاـ ني  إ ولزمهار ثناء الن  أاؿ عذرة ز مث  مان ئصبح صاأنول ك  كمريض كمسافر كصبو (ذرٍ عُ 
ارة مساؾ كالقضاء مع الكف  اإل ولزم مان ئبعد بلوغو صا (ْ)]الصب[ فطرأف إف, (ّ)ا١تبيح اءفتنال

نائم  (ال  إِ وَ )أيت كما ي  (ٓ)يء/ش ويلزم ف استمر َفإك , ىل الوجوبأصار من  ون  أل؛ لو جامع
ة ي  كلو بًتؾ النػٍّ  ان هار مفطر الن   ]/بِِٗ[اءثنأك مسافر قدـ ي, أكمريض شفه  غلط بفطر  كال
مع  (ٕ)الفطر مباح ف  أل؛ ا َف ٬تب٪ت  إك و, يادتز كىذا من , (ٔ)ٟترمة الوقت؛ مساؾلو اإل (بَ دِ نُ )

, قاـ يف الوقت بعد القصرأكما لو  رخيص اليؤثٍّ كزكاؿ العذر بعد الًت  , اليـوالعلم ْتاؿ 
من  كعلم, كالعقوبة ةهميتعرض للتي بل ئلو؛ من ٬تهل حال (ٖ)خفاء الفطر يف حضرةإن لو كيس

ض ئكافرة كحايف ٚتاع مفطرة كصغَتة ك٣تنونة ك  وعلي (َُ)]جناح ال[و ن  أ (ٗ)مساؾ لوندب اإل
فساء ك الني أض ئكلو طهرت اٟتا, (ُُ)ُتضيكا١تر  ا ا١تسافرينشبهأا مفطراف فمهن  أل؛ اغتسلت

                                                           
 . " ٓتبلؼ ا١تمسك " يف )ج( ( (ُ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ِ

 . ِْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّٗٔ/ِ, ركضة الطالبُت ِْٕ/ٔتح العزيز ينظر: ف( (ّ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ْ

 ./ب( من )ب( ُْْهناية )( (ٓ

 . ِِٔ/ٔ, اَّموع ّْٓ/ٔ, فتح العزيز ِْٕ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ٔ

 . زيادة  " لو " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٕ

 . " على " )د( يفك عند ", " )ب( ك )ج( يف ( (ٖ

 سقطت من )د( ." لو "( (ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." الحتاج" األصل يف ( (َُ

 ." كا١ترضى ")ج( ك )د(  يف( (ُُ
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سن يي فطر أف أبعد  بالص   وك بلغ في, أالكافر وسلم فيأك , أاَّنوف وفاؽ فيأك , أهارثناء الن  أ
, ـولزامهم بالص  إلعدـ ؛ ا َف ٬تبإ٪ت  ك , من ا٠تبلؼ خركجان  ءالقضاك  يضان أمساؾ ٢تم اإل

, ٘تامو خارج الوقت غَت ٦تكنإك اء, دسع األي منان ز  ادركو يم َف هن  كأل, لو مساؾ تبعان كاإل
 . (ِ)مانع (ُ)ومث طرأ عليكقتها كؿ أبلة اليسع الص   درؾ زمنان أشبهوا من أف

لقرب  (ّ)]باٟترمة[ جاىل ال, ارةف جهل كجوب الكف  إعاَف ك ( ىءٍ اطِ ى وَ لَ عَ )ب ٬ت (وَ )
تاـ  ((ٓ)اعٍ مَ جِ بِ  انَ ضَ مَ ن رَ مِ ) يتأكما ي صامو كلو ٔتنع انعقاده (وماً يَ  (ْ)/دَ فسَ )أَ , سبلـ ك٨توهإ

 وجلأل :أم( ومِ لص  لِ  ]/أ9ٖٕ[ وِ بِ  مَ ثِ ) أَ ؿ نزً  يي َفف إك  ك ميتأاف ُّيمة إتي (ٔ)ك, أكلو لواطان 
 (ةٌ ارَ ف  كَ )ك, ٚتاعة وعلي, كمشى واهلل عن يرض يافعالش   وعلي ا نص  كم, ككذا تعزير, (ٕ)ءقضا

( ٗ)وصلأدكف كبلـ ( يومان و )قول هفادأكما  (ٖ)ر عن السابقكفٍّ ف َف يي إفساد ك متكررة بتكرر اإل

. ىلكت: فقاؿ, مكسل   وى اهلل عليىب صل  ُف الن  إجاء رجل : )) لك ٠ترب الصةيةُتكذ؛ (َُ)
 ىل ٕتد ما: قاؿ. يف رمضاف يتأكاقعت امر : قاؿ ؟ىلككأكما : قاؿ

                                                           
 . سقطت من )ب(" عليو " ( (ُ

 . ِْْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 أ( من )د( ./ِْٓهناية )( (ْ

 ." ّتامع "  )ب( يف( (ٓ

 ." ك " )د(  يف( (ٔ

 . ّْْ/ٔ, اَّموع  َِٓ-ُٗٓ/ّ, البياف ّٗ/ْينظر: هناية ا١تطالب ( (ٕ

 . َْٓ/ٔ,  فتح العزيز ِٓٓ/ّ, البياف ِْٕ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٖ

 .  ِِٗينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٗ

 . سقطت من )ب(" أصلو " ( (َُ
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 (ّ)]. قاؿ: ال.(ِ)قاؿ: فهل تستطيع أف تصـو شهرين متتابعُت[ .ال : قاؿ ؟رقبة (ُ)تعتق
 وى اهلل عليصل   ىبي الن   يتأي مث جلس ف. ال  :قاؿ ؟ فهل ٕتد ماتطعم بو ستُت مسكينان  :قاؿ
: قاؿ  - (ْ)خل فية ٘ترج من خوص الن  مكيل نس ,كىو بفتح ا١تهملُت -ؽ رى م بعى كسل  

 وليإحوج أىل بيت أبُت البتيها  اهلل مافو , يارسوؿ اهللفقر منا أعلى : فقاؿ. تصدؽ ُّذا
طعمو أاذىب ف: قاؿمث  ,ونيابأم حىت بدت كسل   واهلل علي ىفضةك رسوؿ اهلل صل   (ٓ)]منا![
 .(ٕ) (( طعم ستُت مسكينان أف, فصم شهرين, عتق رقبةأف)): ملبخار ركاية ل كيف. (ٔ)((ىلك أ

من  قاؿ البيهقىي صح كما أ .(ُُ)((ٜتسة عشر صاعان  (َُ)و كافن  )) أ :ركاية (ٗ)كيف. (ٖ)/ألمربا
ك , أك جاىبلن أ ,ناسيان من جامع  "فسدأ" ػػ ػػكخرج ب .(ُّ)((عشركف وكاف في(ُِ))):ركاية

                                                           
 .ادة " بو " زي)د(  يف( (ُ

 سقطت من )د( ." متتابعُت " ( (ِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 .  َْٓ/ِينظر: ا١تصباح ا١تنَت ( (ْ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٓ

(, كمسلم يف صةيةو,  ُّٔٗ) ِّ/ّتصدؽ عليو ليكفر أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب إذا جامع يف رمضاف كَف يكن لو شيء ف((ٔ

 ( . ُُُُ) ُٖٕ/ِكتاب الصياـ, باب تغليظ ٖترٔف اٞتماع يف هنار رمضاف على الصائم 

 ( . ّٖٔٓ) ٔٔ/ٕأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب النفقات, باب نفقة ا١تعسر على أىلو  ((ٕ

 .من )ب(  /أ(ُْٓهناية )( (ٖ

 )ج( ك )د( .سقطت من )ب( ك " يف " ( (ٗ

 . زيادة " فيو " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (َُ

, باب كفارة من أتى أىلو يف رمضاف َُٖٖٔ) َْٓ/ُٔأخرجو أٛتد يف مسنده من حديث أيب ىريرة ( (ُُ  ُّْ/ِ(, كأبو داكد يف سننو, كتاب الصـو

(. كصةةو األلبآف يف صةيح أيب داكد ُِّٓ) ٓٗ/ِ(, كالبيهقي يف السنن الصغرل, كتاب الصـو , باب من جامع كىو صائم يف رمضاف ِّّٗ)

ٕ/ُٖٓ . 

 .زيادة " أن و ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُِ

(, كقاؿ: كقد ركم يف حديث َْٖٔ) ّٕٕ/ْأخرجو البيهقي يف السنن الكربل, كتاب الصياـ, باب كفارة من أتى أىلو يف هنار رمضاف كىو صائم ( (ُّ

 أيب ىريرة ٜتسة عشر صاعان كىو أصح . 
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د فيما لو طلع الفجر كىو فساا  قد ٕتب مع عدـ اإلهن  أكمر , ثانيان  (ُ)]ٚتاعان [ , أكمكرىان 
 ان ٯتنعو ٕتوز ف فسر ٔتا إف, االنعقاد ]/بِْٗ[ يرفعفساد ٔتا ف فسر اإلإىذا , ستداـأ٣تامع ف

 ارة الالكف   ف  أل؛ ةأك مسافر صـو امر أفسد مريض ألو  ما " وامصػ" بك ,  يرد ىذه الصورةَف
فساد ٨تو إ "رمضاف" ػػكب, فساد غَتىا لوإكُف األبف ,يتأي اع كمافسادىا صومها باٞتمإتلـز ب
ه, فيها غَت  وركيش بل الء كىو ٥تتص بقضا, رد نص يف رمضافرك لو ؛ ذر باٞتماعالن  ك  ءالقضا

ص يف اٞتماع كىو الن   دك ر لو ؛ لكذ (ِ)بعدف جامع إكاستمناء ك ه  بغَت  هفسادإ "ٚتاع" ػكب
ا هن  إة فأا١تر  "تاـػػ" كب, لككليس كذ. (ّ)الواحد اليـو يفم": ك اٟتا"كقوؿ  , همن غَت  ظغلأ

 كنتوذا مإف, ا٠تتانُت اءاـ ٭تصل بالتقكالت  , كر فرجها كلو دكف اٟتشفةتفطر بدخوؿ بعض الذ  
ف ذكره يف إىنا ك  (ٓ)وىذا القيد من أصل فصنٍّ كحذؼ ا١ت, (ْ)دكهنا وارة عليفالكف  منو 

 واد فيذ الفسإ ؛(ٗ)]باٞتماع[ لكٓتركج ذ هو فم زيهن  أل؛ (ٖ)زاِفكالغ (ٕ)للشيخُت تبعان  (ٔ)"ركضو"
مث تستيقظ ك مكرىة أك ناسية أمة ئف يوًف فيها ناأيتصور فساد صومها باٞتماع ب أفب هبغَت 

 استدامة اٞتماع ف  أل, باٞتماعفيها ساده كيستدٔف بف ,على الدفع (َُ)]قدرتك أتذكر ت[ك أ

                                                           
 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 . سقطت من )ب(" بعد " ( (ِ

 .  ِْٕ/ّاٟتاكم الكبَت ( (ّ

 .  ِْٓ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُّّ/ٔ, اَّموع ّْْ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 .  ِِٗينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٓ

 .  ُّْ/ُركض الطالب ( (ٔ

 . ّْٕ/ِالطالبُت ,ركضة ْْٖ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 .  ْٓٓ/ِينظر: الوسيط ( (ٖ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." يتذكر أك يقدر " األصل يف ( (َُ
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مع اٟتاجة جل ا١تواقع  الر  ال  إ ربمر ُّا يف ا٠تؤ َف ي (ِ)]ألن و[عليها كفارة  ال (ُ)]أن و[مع , ٚتاع
 فبل, كا١تهرفيختص بالرجل الواطئ   ]/أِٓٗ[ يتعلق باٞتماع ا غـر ماِفهن  كأًل , ُف البيافإ

 وفعة عليكما نقل ابن الرٍّ  وءكال على الرجل ا١توط, برك الدي أة يف القبل وء٬تب على ا١توط
مسافر  (ٔ)]٨تو[ ماعّت مثأكي, (ٓ)صلوأدكف كبلـ  فنٍّ كبلـ ا١تص (ْ)وفهمأك , (ّ)تفاؽاإل

يخاف الش   وظن دخولو كما نقلن كذا م, ك يللٍّ ال ءبقا ظن غالطان كمن , صخة الًت  كمريض بني  
ف أ و ينبغىن  أهما تعقباه بلكن  ه, كعن غَت , كُفلفهمو من كبلمو باأل " أمالتهذيب"عن 

لكن  ,(ٖ)/(ٕ)ابطض  ارة كفاء بال فتجب الكف  ال  إن ك فطار بالظ  اإلويز على ٕت عان يكوف مفر  
 يبل صرح القاض, نفطار بالظ  اإل٬توز  ف قلنا الإك , بعدـ كجوُّاي القاض (ٗ)/صرح
شك صةاب بعدـ كجوُّا فيما لو عن األ (ُِ)"اَّموع"كنقلو يف , (ُُ)كا١تتوِف  (َُ)مي كالبغو 

يل يف دخوؿ اللٍّ  وسوية بُت شككبالت  , هناران  امعو جن  أ يل فجامع مث تبُت  يف دخوؿ اللٍّ 
قق ا١توجب عند اٞتماع عدـ ٖت :(ُّ), أمبهةارة تسقط بالش  الكف   ف  أذلك ب الو كعل  و, كخركج

                                                           
 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُ

 ( ., كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د " لآلية " األصل يف ( (ِ

 . َّْ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ّ

 ." كأفهم ")د(  يف( (ْ

 .  ِِٗينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٓ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٔ

 . َّٕ/ٔ, اَّموع ْْٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 . /ب( من )د(ِْٓهناية )( (ٖ

 ./ب( من )ب( ُْٓهناية )( (ٗ

 . ُٗٓ/ّينظر: التهذيب ( (َُ

 . ََِينظر:تتمة اإلبانة ص( (ُُ

 . َّٔ/ٔاَّموع ( (ُِ

 . " كىي " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُّ
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 " الصـو أجلػػػ" بك , مر كماو  حراـ علي (ُ)ون  إفطار فز اإليو ٕت ال, مةصل براءة الذٍّ بأا١تعتضد 
 تبعان  (ّ)"سعاداإل"١تا يو٫تو كبلـ  خبلفان , صخالًت   وم ينَف (ِ)]كإف[ك مريض زنا أمسافر 

ـو مع جل الص  ك أل, أجل الزنامث ألأو ن  إف, خصة الًت  بغَت ني   وك جامع حليلت, أ(ْ)للشيخُت
فتصَت شبهة يف , فطار مباحاإل ف  أل؛ (ٓ)ـو فقطجل الص  أل ال, خصة الًت  ني   ]/بِٔٗ[ عدـ

 ون  أ معتقده  (ٔ)ون  أًل ؛ وارة عليفطر كال كف  أفطر فجامع أو ن  أ فظن   كل ناسيان أكلو , ةار الكف   ءدر 
 .مث بو أ فيال  إك , ٞتماعامساؾ عن ف علم كجوب اإلإـو جل الص  أذا خارج بىك , (ٕ)غَت صائم

و  مع لزمتاف جإف, (ٗ)كما مر  ودت شهادتف ري إك  (ٖ)ل ىبلؿ رمضاف كحده صاـ كجوبان أكمن ر 
, ياـر األئسا وبشأباٞتماع ف وفساد صومإب هىتك حرمة يـو من رمضاف عند ون  أل؛ (َُ)ارةكف  

ل ىبلؿ شواؿ أف ر إف  ,وـو علي١تا مر من كجوب الص   (ُُ)وقيف ذلك من صد   ومثل ف  أكظاىر 
 ف شهدإف, كما ىو ظاىر ندبان   :(ُّ)و, أمالفطر كٮتفي (ُِ)وكحده كجب علي

                                                           
 . " أًلن و " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُ

 ج( ك )د( .) " فإف ", كسقطت من )ب(, كا١تثبت من  األصليف ( (ِ

 ْٕٓاإلسعاد بشرح اإلرشاد ص( (ّ

 .  ّٖٕ/ِ , ركضة الطالبُتْْٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 . سقطت من  )ج(" ال إلجل الصـو فقط " ( (ٓ

 .زيادة " جامع ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٔ

 .  َِٖ/ٔ, اَّموع ْْٖ/ّ, البياف ِٕٕ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ٕ

 . سقطت من )ب(" كجوبا " ( (ٖ

 من ىذا البةث . ّٖٔينظر: ص( (ٗ

 . َّٕ/ٔ, اَّموع ْْٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (َُ

 . " من صدقو يف ذلك ")ب( ك )ج(  يف( (ُُ

 . " لزمو " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُِ

 . سقطت من )ب(" أم " ( (ُّ
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 ودقصً  ف  أب يي ذرعاأل وكاستشكل, (ِ)/(ُ)رزً كعي د فطر مث شهد ري أف إك , فطر َف يعزر أد مث فري 
 .(ّ)ضدهمانتو ك أك  ويفرؽ بُت من علم دين ك١تا ال :قاؿ, بدكف ىذا ءكالعقوبة تدر ٤تتمل 
كعدـ و, يد فيشدت  كجوب ال ة أقتضياهمقرينة التي  دكجو   (ْ)ك, االحتياط لرمضاف ف  أب :ك٬تاب

 ه .اٌف كغَت الفرؽ بُت الص  

ك أ وعلي يغمأ (ولَ وَ )ارة الكف   ]/إِٔٗ[ ولزمت (ٓ)من رمضاف بالقيود ا١تذكورة فسد يومان أكمن 
 (ٔ)فيتةقق, ـوينفياف الص   فر الك الس  أرض ا١ت ف  أًل ؛ ك ارتد  أك سافر أبعد ذلك  (وِ يفِ  ضَ رِ مَ )
, ارةمن الكف   تر فيما كجبفبل تؤثٍّ , تبيح الفطر ة الرد  لفر كاالس   طرؤ ف  كأًل , (ٕ)وك حرمتتى
فكيف  (ٗ)ذا َف يبح الفطر كما تقررإو ن  أًل ؛ دةئكثَت فا  وليس في (ٖ)فرلعركض الس   وصلأكر ذ ف

 ون زيادتم "وفي"كقولو " لوػػػ " ب وليإشارة ا١ترض كاإل ؤر طر كقيل يؤثٍّ , ارةسقاطو للكف  إيتوىم 
؛ َف يكن يف صوـو  ون  أذلك  ؤو باف بطر ن  أًل ؛ وفي (اتَ و مَ ) أَ يف ذلك اليـو  (ن  ن جُ إِ  الَ ) 

 .(َُ)لو و١تنافات

                                                           
 .  َِٖ/ِ,الغرر البهية َِٖ/ٔ, اَّموع َْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 .من )ج(  /أ(ِِٓهناية )( (ِ

 .  ِْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 . " مع ")ب( ك )ج(  يف( (ْ

 . سقطت )ب("  " ا١تذكورة( (ٓ

 .زيادة " من "  )ج( يف( (ٔ

 . ِِٗ/ِ, الغرر البهية َّْ/ٔ, اَّموع ُْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 . ِِٗينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٖ

 . من )ب( /أ( ُْٔهناية )( (ٗ

 . ِِٗ/ِ, الغرر البهية ةَّْ/ٔ, اَّموع ُْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (َُ



   باب في الصيام                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

377 

فصـو شهرين , عتق رقبة مؤمنة: يفه يتأفيما ي (ُ)هارارة الظٍّ ارة مرتبة ككف  كف  ال هكىذ
 طعاـ ستُت مسكينان إف ,(ّ)ءُف الوطإحاجة  :أم ةو لمى غي  ةدشل (ِ) يستطع كلوَفف إف, متتابعُت

 وحرارت ف  أًل  ؛ةلمى غي ال ةدشجل ألـو ص  ا جاز ترؾ ال٪ت  إك , يكوف فطرةا دا ٦ت  مي  لن كي  ك فقَتا ن أ
 (ْ)نافهمائاست يكذلك يقتض, هرينكلو يف يـو كاحد من الش   ءُف الوطو إب يضفمعها  قد ي
قدر كقت الوجوب  فلواء, دالعربة ْتاؿ األ ف  أارة ف  كيف باب ال يتأكسي, ديدشكىو حرج 

 (ٔ)(زٍ اجِ عَ  ةَ م  ذِ )ارة الكف   (تمَ زِ لَ )وَ عتق أك عكسو , أصاـ اءداألكقت  (ٓ)عجزعلى العتق مث 
ذا قدر إف, حاؿ الوجوب كاف عاجزان   ]/بِٖٗ[ ـه أعجز  ظن  أ ءن بلثة سواعن ا٠تصاؿ الث  

 ور ٔتا دفعيكفٍّ  (ٕ)فأ عرايبمر األأ مكسل   وى اهلل عليو صل  ن  أًل ؛ لك على خصلو فعلهابعد ذ
ذا إا١تالية  (َُ)حقوؽ اهلل ف  كأًل  ,(ٗ)/مةا ثابتة يف الذٍّ هن  أعلى  ؿفد, هبعجز  (ٖ)هخبار إمع  وليإ

, ومنو كزكاة الفطر َف تستقر يف ذمت (ُُ)ال بسببف كانت إف, العبد كقت كجوُّا عجز عنها
يد الص   ءعلى كجة البدؿ كجزا (ُِ)كانتءن أسواكإف كانت بسبب منو أستقرت يف ذمتو 

كقضية كبلـ , متع كالقرافمُت كاٞتماع كدـ الت  يهار كالقتل كالارة الظٍّ ـ ال ككف  , أكفدية اٟتلق
                                                           

 . ّْٓ/ٔ, اَّموع ُِٔ/ّا١تذىب  , ْترُٕٔ/ّينظر: التهذيب ( (ُ

 سقطت من )د( ." كلو " ( (ِ

 . " النكاح ")ج(  يف( (ّ

 ." إسنئنافها "  )ب( يف( (ْ

 . زيادة " عن ")ج(  يف( (ٓ

 . ِِٗ/ِ, الغرر البهية ّّْ/ٔ, اَّموع ْْٓ/ٔ, فتح العزيز ِٗٓ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ٔ

 . " بإف " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٕ

 . " إجباره ")ب(  يف( (ٖ

 )د( ./أ( من ِْٔهناية )( (ٗ

 سقطت من )د( ." اهلل " ( (َُ

 . " ببل سبب ")ب(  يف( (ُُ

 . " كانت ")ب(  يف( (ُِ
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و ن  أيب  ى الط  أ يككبلـ القاض, خَتةألىو ا٠تصلة ا ويف ذمت ابتث  ال ف  أ (ِ)"التنبيةػػػ"ك  (ُ)يالرافع
, (ٓ)مةيف الذٍّ  ا مرتبةهن  أك  (ْ)ارةو الكف  ن  أككبلـ اٞتمهور , (ّ)ا ٥تَتةهن  أبلث ك ا٠تصاؿ الث   لحدإ

ة ف قدر على خصلإمث , على القواعد مكىو ا١تعتمد اٞتار , (ٔ)ح ابن دقيق العيدكبو صر  
ىذه  :أم (اهَ ف ُ صرِ يَ  الَ وَ )ه عن غَت  هلعجز ؛ ـو فقطبالص   ر القني كيكفٍّ , كثر رتبأك أ ,فعلها
 ,اتار ر الكف  ئت كساكوانتهم كالز  ؤ م والذين تلزم وىل٬توز لو صرفها أًل  ال :(ٕ), أمارةالكف  

ا و ١ت  ن  أ٭تتمل  "ـاأل" يفف. ((ىلك أطعمو : )) أم يف ا٠تربكسل   وى اهلل عليصل   وا  قولم  أك 
, (َُ)صدؽ بوبالت   ]/أِٗٗ [ همر أياه ك إ (ٗ)/كوو مل  ن  أك أ ,ةصرفو لو صدق (ٖ)]بفقره[ خربهأ

و تطوع ن  أك , إٔتب بعد الكفاية (ُُ)ا٪ت  إ اهن  أـ بعبلذف لو يف صرفها ٢تم لئلأى خربه بفقره أا فلم  
كفَت ت  لطوع بار الت  لغَت ا١تكفٍّ  ف  أعبلـ بىلو لئللو صرفها أًل  (ُّ)كيشرع (ُِ)وذنإكفَت عنو ببالت  

 وكما نقل, منهاكل ىو كىم أفي, كلو :, أمر عنوىل ا١تكف  لو صرفها أل ف  أك , وذنإعنو ب

                                                           
 .  ُُٔ, احملرر صْْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 .  ٕٔ/ُالتنبيو ( (ِ

 .  ِْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 . " كالكفارة ")ب(  يف( (ْ

 . ِْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّّْ/ٔ ينظر: اَّموع( (ٓ

 .  ُٕ/ِينظر: إحكاـ األحكاـ ( (ٔ

 . سقطت من )ب(" أم "( (ٕ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٖ

 من )ب(. /ب(ُْٔهناية )( (ٗ

 . سقطت من )ج(" بو " ( (َُ

ا " ( (ُُ  سقطت من )ب( ك )ج( ك )د( ." إ٪ت 

 د( .سقطت من )ج( ك )" بإذنو " ( (ُِ

 . " كسوغ " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ُّ
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بارز العائد ال (ِ)"يصرؼ"بزيادتو ضمَت ف نٍّ ا١تص وليإشار أك , (ُ)صةابعن األى  هكغَت  يالقاض
رؼ على الص   (ْ) (ّ)كتوقفه, ارؼ ٢تا غَت ا الص  ٪ت  كإارة يصرؼ الكف  اذ اَّامع َف  ؛ارةعلى الكف  

و ن  : أكلُت كىوكرجح ابن دقيق العيد حاصل االحتمالُت األ, ارؼو الص  ن  أ ييقتض ذنو الإ
 . (ٓ)لك تطوعاصرؼ لو ذ

من  خذان ؛ أمن رمضاف (ومٍ يَ  ل  كُ لِ  د  مُ  )ي كى, ثبلث طرؽب (ٔ)/الفدية ء٬تب مع القضا( وَ )
 (ٖ)]مرت  ال[ير دلتق, ارة اٞتماعيف كف   السابق مع اٟتديث. (ٕ)َّرث يتُّٱٱ:قولو تعاُف

ا ٪ت  إك , (ٗ)ل مسكُت مدف لكذا كزعت على ستُت كاإ يكى, ٓتمسة عشر صاعان  وفي
دكف  (كينِ سِ المِ وَ  يرِ قِ لفَ لِ )تصرؼ ا ٪ت  إك , و عبادة مستقلة كما مرن  أًل ؛ يـولكل  (َُ)كجب

كالفقَت , (ُِكا٠ترب السابق (ُُ)تيةية اآلا١تسكُت ذكر يف اآل ف  أًل ؛ كاةالز   يغَت٫تا من مستةق
 ]/بََّ[ ٬تب كال, خريشمل اآل (ُّ)]منفردان [ ذ كل منهماإ؛ وك داخل فيأ منو حاالن  أسو أ

                                                           
 . ْْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 . " يصرفو ")ب(  يف( (ِ

 . " لوقف ")ب(  يف( (ّ

 . زيادة " اإلذف على " )د( يف( (ْ

 .ُٕ/ِينظر: إحكاـ األحكاـ ( (ٓ

 من )ج(. /ب(ِِٓهناية )( (ٔ

 ( .ُْٖسورة البقرة, آية )( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .,  " الثمر " األصل يف( (ٖ

 . ِْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب ْٔٓ/ٔ, فتح العزيز ّّْ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٗ

 ." أكجب ")ج( يف( (َُ

 سقطت من )د( ." اآلتية "( (ُُ

 من ىذا البةث . ّْٖينظر: ص( (ُِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ُّ
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كل   ف  أًل ؛ ك ثبلثةأمدين  :أم كثر من مدأك ا١تسكُت أعطاء الفقَت إوز ك٬ت, بينهمااٞتمع 
عطاؤه دكف إا م  , أكثر من مدأارة الواحدة مداد الكف  أعطاؤه من إز ٬ت َفكمن مث , ارةمد كف  

؛ ا١تسكُت بالواك ويو٫تو عطف (ُ)١تا قد خبلفان  ,فيمتنع مطلقان كامل مد  ك مع , أا١تد كحده
ـك غر فا١ت ان يضأك , صلأو ن  إارة اٟتج فٓتبلفو يف كف  , تبعضي كىو ال, ن صـو يـوبدؿ ع (ِ)ون  أًل 
 .(ٓ)ٓتبلفة ىنا, من مد ببل ضركرة (ْ)قلأقد يكوف  (ّ)]مث  [

ا طعاـ هن  أًل  (وتِ القُ  بِ الِ ن غَ مِ )ب جفي, ةكصف كنوعان  كجنس الفدية ىنا جنس الفطرة جنسان 
ويق قيق كالس  ٨تو الد   ء٬تزل فبل, يف الفطرة امل على الغالب من ذلك كمفة كاجب شرعان 

 ةكقضي, (ٕ)عترب الكيل ال الوزفا١ت ف  أك , ا١تد رطل كثلث ف  أالفطرة  مر يفك , (ٔ)ك٨تو٫تا
 :واؿ بقولشار القف  أ وليإك , الفطرة و على من تلزمال  إ٬تب  ال (ٗ)ون  أبالفطرة  ىذا (ٖ)]تشبيو[

ا١تد  ولزم١تن  (ُُ)/ىل: يلكن صريح قوؿ القاض. (َُ)ةعن قوتو كالفطر  فاضبلن كونو يعترب  
٬توز  ارة اليمُت العاـ يف كف  صل يف نفسو كالط  أو ن  أًل . ال: كقيل .نعم  :قيل؟ صـو يـو عنو 

                                                           
 سقطت من )ب(." قد " ( (ُ

 . " كإلنو " )ب(  يف( (ِ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ّ

 كا١تثبت من  )ج( ك )د( . ك )ب( زيادة " أكثر ", ,األصليف ( (ْ

 . ِْٕ/ُينظر : أسٌت ا١تطالب ( (ٓ

 . ِْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب َّٖ/ِ, ركضة الطالبُت ْٔٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٔ

 ةث .من ىذا الب ّّٓينظر: ص( (ٕ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." نسبتو "األصل  يف( (ٖ

 ." أهنا " )ب( ك )د( يف ( (ٗ

 . ُٕٕ/ِينظر: مغٍت احملتاج ( (َُ

 من )ب(. /أ(ُْٕهناية )( (ُُ
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   ـو عنو اتفاقان الص   ئوو ٬تز ن  أالعاجز ٥تاطب عنو بو ك  ف  , أعنو (ُ)/ـو بدلو من غَت عجزالص  
ـ يف ا٢ترً  يتأي كيوضةو ما, ]/أَُّ[ ا ىو يف القادر٪ت  إا٠تبلؼ  ف  أك , (ِ)مُتارة الي  كما يف كف  

. 

 هادز بقيد  (عٍ رضِ مُ وَ  لٍ امِ حَ )حرة  (ىلَ عَ )فضيلة الوقت فتجب الفدية  (ّ)فوات :كؿالطريق األ
 لك ٟتاؽ اٟتامل ُّا يف ذإمن  يي ذرعاأل وثْت ك١تا, (ْ)ا١ترضع كيف اٟتيض  "الركضة "يف١تا  تبعان 

ك كانتا أ, ةك متطوعأ ,جرةأف كانت ا١ترضعة مستإما٢تما ك من  (ٓ)(ةٍ رَ ي   حَ تَ مُ  يرِ غَ )و قولب
من غَت  كاف  فقط كلو (دٍ لَ ى وَ لَ عَ )ا مكل منه (تافَ خَ )إذا  ,ك مسافرتُتأ, مريضتُت

 نت  مت زت ُّٱ: يف قولو تعاُف و١تا صح عن ابن عباس رضى اهلل عن ؛(ٔ)ا١ترضع
)َّ زثرث يت ىت

اسخ لو قولو كالن  , (ٖ)حينئذو ا م يف حقهال  إ و نسخ حكمون  أ .(ٕ
)َّ خئحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱٱ:تعاُف

و ن  أكقيل , كثرسخ قاؿ األكبالن   .(ٗ
مث يعجزكف  (ُُ)]بابش  ال[حاؿ  وك يطيقونأ ويطيقون ا١تراد ال (َُ)ف  أكيلو أسوخ بت٤تكم غَت من

                                                           
 )د( . /ب( منِْٔهناية )( (ُ

 . زيادة " ال ٬توز " )د( يف( (ِ

 . سقطت من  )ج(" فوات " ( (ّ

 . َُٔ/ُركضة الطالبُت  ( (ْ

 . ُِْ/ُالتةَت: من حار, النسياف ك الشك كالًتدد , ٖتَت ا١ترأة كىي متةَتة : نسياهنا أياـ حيضها . ينظر: معجم لغة الفقهاء ( (ٓ

 . ِٖٔ-ِٕٔ/ٔ, اَّموع  ُْٔ-َْٔ/ٔ, فتح العزيز  ّْٕ/ّينظر: البياف ( (ٔ

 .ُْٖسورة البقرة , آية ( (ٕ

ٖ) ), (. كصةةو األلبآف يف صةيح أيب ُِّٖ) ِٔٗ/ِ َّ ىت نت  مت زت ُّٱ: باب نسخ قولو تعاُف أخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو

. ٖٓ/ٕداكد 
 

 .ُٖٓسورة البقرة , آية ( (ٗ

 ." بإف ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (َُ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." النسياف " األصليف ( (ُُ
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)ربى الكٍّ  (ُ)عنو حاؿ
كعلى ُّف أكانا يقر شة رضى اهلل عنهم  ئكصح عن ابن عباس كعا, (ِ

ا ا١ترضع م  أك , يتأيسة فن  ا القً م  أ ,ـو فبل يطيقونوفوف الص  كل  يي : كمعناه .(ّ)َّٱنوقوي وي الذين يط
مث ٤تل , اٟتامل ٖتيض ف  أعلى  ة بناءن لك اٟتامل ا١تتةَتٍّ ككذ, كفدية عليها للش   ة فبلا١تتةَتٍّ 

 ]/بَِّ[ زيد منأفطرت أف إف, قلأف فطرت ستة عشر يومان أذا إ ة ماذكر يف ا١تتةَتٍّ  ما
كل   فطرتأحىت لو , باٟتيض ه٭تتمل فساد كثر ماأ اهن  أًل ؛ (ْ)زاد ١تاكجبت الفدية  لكذ

فطرت أكلو , (ٓ)اٞتبلؿ البلقيٍت وعلي ونب ,ربعة عشر يومان أرمضاف لزمها مع القضاء فدية 
كال ا٠توؼ , لكَف يقصدا ذ فإ كذا, ك َف يلزمها فدية خصة الًت  ك ا١تسافرة بني  أة ضا١تري

 ف  أل؛ متعالت   دـ جَتجرة كَف يلـز األأا لزمت ا١تست٪ت  إك , مرينك قصد األ, أالولد (ٔ)/على
يصاؿ إ ةمن تتم (ٖ)كىنا الفطر فيما ذكر, جرأعلى ا١تست باٟتج الواج ةمن تتم (ٕ)الدـ

  .ذكرة البلقيٍت, بلزمة للمرضعلا١تنافع ا

جرة أيف ا١تست ولكن ٤تل, ىبلؾ الولد (ٗ)ف خيفإل كاجب ز بئكر جاذ يما فكالفطر 
؛ (ُُ)كالدتعدد الفدية بتعدد األت كال, مةئك صاأيوجد مرضعة مفطرة  (َُ)/ذا َفإ ةكا١تتطوع

                                                           
 . " بعد " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُ

 . َْٔ/ّ, البياف ُِّ/ّ, ْتر ا١تذىب ّْٗ/َّت ينظر: اٟتاكم الكب( (ِ

, باب قولو تعاُف " أيامان معدكدات فمن كاف مريضان أك على سفر فعدة من أيا( (ّ ـ أخر ما ركم عن ابن عباس: أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو

 ُْٓ/ْيخ الكبَت ال يطيق الصـو كيقدر على الكفارة كيفطر ( . كأما ما ركم عن عائشة : أخرجو البيهقي يف السنن الكربل , باب الشَْٓٓ) ِٓ/ٔ" 

(ِّْٖ. ) 

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .زيادة " أك " األصليف ( (ْ

 . ُْٗ/ّينظر: هناية احملتاج ( (ٓ

 . )ج(/أ( من ِّٓهناية )( (ٔ

 .زيادة " مث  " )ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ٕ

 د( .سقطت من )ب( ك )ج( ك )" فيما ذكر " ( (ٖ

 زيادة " ٨تو " . )ج(  يف( (ٗ

 من )ب(. /ب( ُْٕهناية )( (َُ

 . ِْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّّٖ/ِ, ركضة الطالبُت ُْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُُ
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عدمو على كفارؽ لزكمها ٢تما  ,عن كل كاحد ءا فداهن  أًل ؛ ٓتبلؼ العقيقة, ـوا بدؿ الص  هن  أل
 كاٞتماع  اف مر أف ٬تب بو أفجاز , بو شخصاف رتفقأا ٫تفطر  ف  أب, اعبغَت ٚت هفطار إب عاصو 

ارة العظمى كجب القضاء كالكف  أكا١توطؤ  ىء٭تصل مقصود الواط (ُ)فأنو أ١تا كاف من ش
 دة يف رمضاف الالرٍّ ذ إ ؛و كليست منوطة باالمثتاهلل بعلم حكماستأثر ا ٦ت  فالفدية  ان يضكأ

ارة يف زـك الكف  ل ]/أَّّ[يفارؽ ماذكر يف العاصك , ٞتماعفةش من اأا هن  أارة فيها مع كف  
صل ـو عبادة بدنية على خبلؼ األا يف الص  هن  أب, القتل عمدا عدكانان  اليمُت الغموس كيف
, (ِ)فهما يف اليمُت كالقتل ا١تذكورينٓتبل, ك كاف يف معناهأ نصٌّ  وكرد في فيقتصر فيها على ما

يف  (ّ)]كما[ سهما كلو مع كلديهمافنأى لو خافتا عل ما " على كلد"  كخرج بقولو
 (ذِ نقِ مُ )ب الفدية على ٕتكذلك  (وَ ) (ْ)الربؤ ءفليس عليهما فدية كا١تريض ا١ترجو " اَّموع"

 خذان أو تفعك منأ (ٗ)هبلؼ عضو إتعلى ك , أعلى ا٢تبلؾمشرؼ  :(ٖ)أم (ٕ)((ٔ)كٍ الِ ىَ ) (ٓ)٤تًـت
ة أكَف تكن امر , فطرأف على الفطر ذنقاتوقف اإل (َُ)ك, ك غَت٫تاأل ئك صاأ ؽر لغ رةئمن نظا

ا ٫تقصدأك طلق أك أخص كال ٨تو مسافر قصد الًت  , ا مر٦ت   خذان أ يي ذرعاأل كما ْتثوة  متةَتٍّ 

                                                           
 . زيادة " أنو " )د(ك )ب(  يف( (ُ

 . ِْٗ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ِ

 )د( .سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك ( (ّ

 . ِٕٔ/ٔاَّموع ( (ْ

 . " ٤تـر ")ب(  يف( (ٓ

 . " ىبلؾ ")ج(  يف( (ٔ

 .ّْٖ/ِ, ركضة الطالبُت ُْٔ/ٔ,  فتح العزيز ُُٕ/ّينظر: هناية ا١تطلب ( (ٕ

 . " أك ")ب(  يف( (ٖ

 . " عضو ")ج(  يف( (ٗ

 . " أك ")ج(  يف( (َُ
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كقضية كبلـ , كجب كما مر (ُ)/فإك  و فطر ارتفق بو شخصافن  أل؛ ان يضأمر  على كزف ما
عدـ  "اؿفتاكل القف  "يف  مكالذ, اؿفس كا١تا التسوية بُت الن  ٫تكغَت  (ِ)كالشيخُت  فنٍّ ا١تص

 خبلفان  وكقضيت ,(ّ)و ارتفق بو شخص كاحدن  ألو؛ نفس يف ماؿ ضوكفر , ـ ذلك يف ا١تاؿك لز 
يف  "رانو األ"كجـز يف , كبهيمة ٤تًتمة  ركح وفي ٓتبلؼ ما, و٤تلو فيما الركح في ف  أ يذرعلؤل

الفطر  (ْ)اٟتيواف ّتواز ]/ب َّْ[ غَت كيف, كالفدية وب الفطر لتخليصو وجباٟتيواف احملًـت 
 (ىلَ عَ )كما مر   (ٕ)]مد[ فيجب معو لكل يـوء, خَت القضاأت :الطريق الثآف (ٔ)ك, (ٓ)كال فدية

ف إىذا , آخرحىت دخل رمضاف منو  يءش (ٗ)]أك[لرمضاف  (ءٍ اضَ قَ  رِ خ  ؤَ مُ ) (ٖ)حر
 ,(ُّ)ضعيففيو  رب٠ت ؛(ُِ)خَتألسنة من غَت عذر يف التا (ُُ)يف ىذه ءالقضا ((َُ)نَ مكَ أَ )

 مرك  ولكن

                                                           
 من )د( . /أ(ِْٕهناية )( (ُ

 . ِّٗ/ٔاَّموع , ُْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ِ

 . ُْٓفتاكل القفاؿ ص( (ّ

 . " ٬توز " )د( يف( (ْ

 . ُِّ-َِّ/ُاألنوار ( (ٓ

 . سقطت من  )ج(" الواك " ( (ٔ

 سقطت من  األصل , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .( (ٕ

 . سقطت من )ب(" حر "  ((ٖ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( . " ال " األصل يف( (ٗ

 . " أمكنو " ()ب( ك )د يف( (َُ

 . " تلك " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُُ

 . ّْٔ/ٔ, اَّموع ُْٓ/ّ, البياف  َُٖ/ّينظر: التهذيب ( (ُِ

 كيطعم أدركو الذم يصـو:  »قاؿ,  آخر رمضاف أدركو حىت يصم كَف صح مث رمضاف يف مرض رجل يف,  ىريرة أيب عنأخرجو الدار قطٍت يف سننو "( (ُّ

, باب القبلة للصائم فيو فرط الذم صاـ ىذا يف فرغ فإذا,  مسكُت لكل حنطة من مدا يـو لكل األكؿ عن  ( . ِّْٓ) ُٕٗ/ّ". كتاب الصـو
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 (ّ)ةابة رضى اهلل عنهممن الص  ة إفتاء ست   عضدهكي, (ِ)سناد صةيحإيو باك على ر  (ُ)/موقوفان 
بعد  بلة ١تاالص  ء قضاخَت أا جاز ت٪ت  إك , حينئذو  خَتأرمة الت  ٟت يوعدتكل, (ْ)٥تالف ٢تم كالبو 

يقبل  ُف زمن الإخَت أت آخرُف رمضاف إـو خَت الص  أت ف  أل؛ سنُت ُفإخرل مثلها بل أصبلة 
و يصح يف كل ن  إبلة فالص   ءقضا ٓتبلؼ, عن الوقت هخَت أفهو كت ,ويفيصح  كال
, كيرد التأخَت إليو تأخَت لزمن ال يقبلف قو قبيل عيد النةر؛ ألقيل كقضيتو تضيٍّ [,(ٓ)كقاتاأل
 (ٔ)بد على أف إيراد ذلك نقلوف ا١تراد تأخَته إُف زمن ىو نظَته ال يقبلو, فبل يرد ٨تو العبأ

ستمر أف أعذر كب هخر أذا ما إ "مكنأو " من زيادت وكخرج بقول ,(ٕ)]شكاؿعن قو٢تم يف اإل
داـ العذر  خَت ماأبالت   وعلي يءش فبل ُف قابلإ كمرضعان  ة حامبلن أك ا١تر , أك مريضان أمسافر 

فرؽ يف  كال, كُفأبو  ءلقضاا يلعذر ففبا ءداز يف األئجا ذلك ف  أل؛ ستمر سنُتأف إك  باقيان 
 (ُُ)فاتو (َُ)]من[بُت , (ٗ)ه كغَت ا١تتوُفٍّ  وكصرح ب, (ٖ)كبلـ الشيخُت كغَت٫تا  هذلك كما اقتضا

                                                           
  من )ب(. /أ(ُْٖهناية )( (ُ

, باب القبلة للصائم ( (ِ  ( . كقاؿ إسناده صةيح .ِّْٔ) َُٖ/ّأخرجو الدار قطٍت يف سننو , كتاب الصـو

 )ج( ك )د( . سقطت من )ب( ك" رضي اهلل عنهم " ( (ّ

( كقاؿ اسناده ِّّْ) ُٕٗ/ّالذم كقفت عليو ما أخرجو الدار قطٍت موقوفان على أيب ىريرة رضي اهلل عنو , كتاب الصياـ , باب القبلة للصائم ( (ْ

كابن عمر رضي  عن عمر ِّْ/ْ( . كما أخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو ِّْٕ) َُٖ/ّصةيح, ككذلك ما أخرجو أيضان عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

 اهلل عنهما .

 . ّْٔ/ٔينظر: اَّموع ( (ٓ

 . يف )ب( " ٔتثيلو ", كيف )ج( " عقلو " بدؿ " نقلو "( (ٔ

 . )ب( ك )ج( ك )د( سقطت من األصل, كا١تثبت من ( (ٕ

 . ِّْ/ِ, الغرر البهية  ّْٔ/ٔ, اَّموع ِْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٖ

 . ِْٗ/ُالب , أسٌت ا١تطُُْ/ْينظر: ا١تهمات ( (ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." مر "األصل  يف( (َُ

 . زيادة " شيء " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُُ
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تاخَت  أف  من  (ُ)اهقر  أك  "التهذيب"يخاف عن ما قدمتو كنقلو الش   ةلكن قضي, هبعذر كغَت 
يلـز من اٟترمة  و الن  أب: بكقد ٬تا, بالفطر للسفر حراـ لزكمها ]/أ َّٓ[ (ِ)/ما١تتعدٍّ 
ٯتكن مدة  (ٓ)قاـأك أ شفيو لو ن  أ (ْ)( ّ)كالشيخُت  فنٍّ كقضية كبلـ ا١تص, ية كما مر قريباالفد
 وف نظر فيإك تجو كىو م, لزـك الفدية وكَف يقض في مث سافر يف شعباف مثبلن  ءالقضا (ٔ)فيها
فدية خَت فبل أك نسيانا عذر يف الت  أ هبلن خَت جأالت   ف  أمن كبلمهم  يي ذرعاأل خذأك  (ٕ)مي سنو اإل
, (ٗ)احتمالُت لوالده هيف غَت  ىكحكعذر لفطر أٔتن  وخص (ٖ)ولكن   آفي لذلك الركيٍّ  وكسبق, بو

 وكنٍّ ٘تنع ٯتثناء يـو وتو أكم, لكذ (ُُ)نظَت (َُ)يف هكراكمثلهما اإل , فرؽ و الن  أيتجو   مكالذ
كجوب  ف  أ كيف, يف نذر بعض اليـوؼ ى ا٠تبلعلمبنيُت  يتجو من كجهُت معلى الذ وفي

كنقبل عن  ؟هارثناء الن  أسلم أكما يف كافر ي  كجوب صـو الباق يىل يستدع وصـو بعض
, (ُّ)عواـيتكرر بتكرر األ ا١تد   ف  أ " وصلأ" ك  "ا١تنهاج"يف  وتصةية اطلقأك  (ُِ)ماـاإل

؛ يتكرر بذلك يف ٨تو ا٢تـر ال وفتداخل ٓتبلال ت اٟتقوؽ ا١تالية ف  أًل ؛ مدٌّ  (ةٍ نَ سَ  ل  كُ لِ )فيجب 
                                                           

 .ّٖٔ/ِ, ركضة الطالبُت ْٓٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 . من )ج( /ب(ِّٓهناية )( (ِ

 ينظر: ( (ّ

 . " كالشيخُت ")ج(  يف( (ْ

 ." قاـ ")د(  يف( (ٓ

 . ن فيها من "" ٘تك )ج( ك )د( يف( (ٔ

 ينظر: ا١تهمات( (ٕ

 . " لكن ")ج(  يف( (ٖ

 . ََّ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ٗ

 ." كما يف ")ب( ك )د( يف ( (َُ

 ." نظائر " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُُ

 . ّْٖ/ِ, ركضة الطالبُت ّْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُِ

 . ٖٕ, منهاج الطالبُت ص ُُْاحملرر ص( (ُّ
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الفدية  وفبل تلزم ا القني م  , أ(ُ)كرارعن ٚتاعات عدـ الت   مي سنو لكن نقل اإل ,قصَتلعدـ الت  
يف  يمن كبلـ الرافع (ّ)خرينأبعض ا١تت هخذأ (ِ)/كماء  القضا ]/بَّٔ[ خَتأقبل العتق بت

لكن ىل ٬تب , ىلهاأكالعبد ليس من , ـو فيهامدخل للص   ىذه فدية مالية ال ف  أل؛ (ْ)هنظَت 
. (ٓ)"مة عاجزذكلزمت "ف: نٍّ مر يف شرح قوؿ ا١تص كقياس ما ,نظر وفي؟ بعد العتق وعلي

 .الوجوب

 . (ٕ)ٓتبلؼ اٟتر, ىل الفدية كقت الفطرأىذا َف يكن من  ف  أب (ٔ)/مي ؽ البغو كفر  

كذا يقاؿ يف اٟتامل ك  ,(ٗ)بوقت الوجوب اء الاألد قتبو ارة ة يف الكف  رب الع (ٖ)ف  أب وعنك٬تاب 
حد أماَف يصم  (ُُ)فطارفدية لئل وكمات لزم عدكانان  يـو ءر قضاخ  أكلو , يقةقا١ترضع الر  (َُ)ك

ف َف يدخل إَت بتةقق الفوات ك خأكٕتب فدية الت  , (ُِ)َتخأخرل للت  أك  ,يتأعنو كما  ي
شرة ع ,دٍّ ٜتسة عشر م ولزم شعباف (ُّ)قُت منبياـ فمات ٠تمس أعشرة  وفلو لزم, رمضاف

                                                           
 . ُِْ/ْينظر: ا١تهمات ( (ُ

 . من )ب( /ب(ُْٖهناية )( (ِ

 . ُِْ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ّ

 . ْٖٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 من ىذا البةث . ْٖٖينظر: ص( (ٓ

 )د( . /ب( منِْٕهناية )( (ٔ

 . ُِٕ/ّينظر: التهذيب ( (ٕ

 . من )ب(" بإف " سقطت ( (ٖ

 . ما يعلم منو جواز الصـو ىنا عن ا١تد فيكوف من أىلها كقت الفطر ىنا "  زيادة " على أنو مر عن قضية كبلـ القاضي )ج( ك )د( يف( (ٗ

 ." أك " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (َُ

 . ( " اإلفطار ")ب يف( (ُُ

 . زيادة " ١تا يأيت " )ج( ك )د( يف( (ُِ

 ." بقُت من "  تكررت مرتُت  )ب( يف( (ُّ
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كذا ذكره , ٜتسة ء قضاال  إ وَف ٯتكن ذ لو عاشإ ؛خَتأكٜتسة للت  , ـوصل الص  أل
ت ئٚتيع الفا ءيسع قضا و كبُت رمضاف القابل مابين بقَف ي (ِ)و لون  أ وكقضيت, (ُ)شيخافلا

قتضاه كبلمهما ا كبُت ماو ينؽ بكفر   يي كشر ز  صوبو ال كىو ما, يسعو عما ال الفدية حاالن  تولزم
فتلف  دان غىذا الرغيف  أكلن  حلف لي نكم, عد من عدـ اللزـك حىت يدخل رمضافب
 ]/إَّٔ[ بفوات (ْ)]سيأال[كٖتقق , خَتأبالت   صيان او مات ىنا عن  أب, (ّ)تبلفو قبل الغدإب

قبل  وفلجواز موت ثآفا الم  أك , كؿ فواضحاأل (ٔ)ام  , أ(ٓ)فيهما ٓتبلفو مث  , وبدل وفلزمالبعض 
زمنة األ ف  أبً  يت كاٟتؽ بُت صورة ا١تيكفر  , ابن العماد بالقضية الثانية أخذك , ٭تنثالغد فبل 

ضركرة  ذ الإ؛ يكىذا مفقود يف اٟت, وجل بة تقدر حضورىا با١توت كما ٭تل األا١تستقبل
مكاف مع اإل ء يـو القضاُفإخَت أل فدية الت  كلو عج  , ويف حق (ٕ)من ا١تستقبل بولتعجيل الز  

 . (ٖ)خَتأالت   وـ عليف حري إك  وتأجز ا

ـو َف يطق الص  ( مٍ رِ ى ىَ لَ عَ  ءٍ اضَ قَ  الَ بِ ) لكل يـو  فيجب مدٌّ , ـوفوات الص  : ثالثكالطريق ال
ـو من كل عاجز عن الص   (هِ حوِ نَ وَ ) وفي وفيما يطيق ويقاعإ و لزمال  إك زماف يف زمن من األ

 (َُ)ك مشقة شديدة ملةقة, أهؤ يرجى بر  ك مرض ال, أةلزمان هكغَت  (ٗ)رمضاف ءالواجب سوا
                                                           

 . ّٓٔ/ٔ, اَّموع ّْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 ." إف " ( )د يف( (ِ

 . " قبل الغد "  تكررت مرتُت)ب( يف ( (ّ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." الناس " األصليف ( (ْ

 . َّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٓ

 .زيادة " يف ")د(  يف( (ٔ

 سقطت من )ج( ك )د( ." بو " ( (ٕ

 . َّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٖ

 . يف )ب( " أرمضاف "( (ٗ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." الناس " لاألصيف ( (َُ
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)َّ زث(ّ)/رث يت ىت نت  مت زت ُّٱ :تعاُف (ِ)قاؿ, (ُ)وفكَف يتكل   بو
ْ). 

 أم (ٔ)طوقونوك ي, أربى مث يعجزكف عنو بعد الكٍّ  (ٓ)]الشباب[حاؿ  وك يطيقونأ ويطيقونال :أم
ـو لسقوط الص  ؛ لكذ قدر بعد ذإ ءن ذكر قضا يلـز مَف ا٪ت  إك , كما مرو  يطيقون فونو فبليكل  
 (ٕ)]كاجبة[ والفدية يف حق أف  من  "موعاَّ"صح يف األ ىو بو على ما وكعدـ ٥تاطبت, عنو

كلو قدر ه, نذر  ]/بَّٖ[ (ٖ)/َف يصح لو نذر صومان  كمن مث, ـوعن الص   ال بدالن  ءن ابتدا
 ون  أًل  ؛بعد ٟتج عن مغصوب قدريف ا هٓتبلؼ نظَت , قضاؤه والفطر َف يلزم (ٗ)بعد وعلي

ثبت يف تذا عجز عن الفدية إمن ذكر  ف  أيخُت بلـ الش  ة ككقضي, (َُ)خوطب باٟتج
 .(ُُ)ذمتو

 ةكليف كليس يف مقابلت  العنها حاؿ  هعدـ ثبوهتا كالفطرة لعجز  "اَّموع"لكن ْتث يف 
 .(ُّ)يـز القاضج وكٔتا ْتث, (ُِ)ارةالكف   ك٨توىا ٓتبلؼجناية 

                                                           
 . ِّٕ/ٔ, كفاية النبيو ِّٖ/ِ, ركضة الطالبُت ْٖٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 .يف )ب( زيادة " اهلل "( (ِ

 . من )ب( /أ(ُْٗهناية )( (ّ

 .ُْٖسورة البقرة , آية ( (ْ

 . " تلةقو " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )د( .يف )ج( " يطيقونو " , " يعاقونو " , ك  األصليف ( (ٔ

 كا١تثبت من )ج( ك )د( ., كيف )ب( " كاجب " األصلسقطت من ( (ٕ

 . )ج( /أ( منِْٓهناية )( (ٖ

 .يف )ب( " لعدـ " ( (ٗ

 . ِٗٓ/ٔاَّموع ( (َُ

 . ِّٖ/ِ, ركضة الطالبُت ْٖٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُُ

 . ِٗٓ/ٔاَّموع ( (ُِ

 . ِْٖ/ُا١تطالب  ينظر: أسٌت( (ُّ
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يكن  ف َفإالعبد كقت الوجوب ثبت يف ذمتو ك  ذا عجز عنوإ حق اهلل ا١تاِف ف  أٔتا مر ب كرد  
, (ُ)ٓتبلؼ زكاة الفطر هذ سببو فطر إ ؛لككاف بسبب منو كىو ىنا كذا  ذإعلى جهة البدؿ 

كليس لو كال , خَت كما مرأللت   (ِ)يءَف يلـز ش كُفـ الفدية عن السنة األر ر ٨تو ا٢تخ  ألو ك 
, (ّ)وك يف ليليتأ وك٢تم تعجيل فدية يـو في, كثرأك ا١ترضع تعجيل فدية يومُت فأللةامل 

 (اذَ كَ وَ )من زيادتو  (ٔ)ك٬تب على من عداه ك٨توه (ٓ)]ـر ا٢ت[على  ء٬تب القضا و الن  أ (ْ)ةفادإك 
من  (ن  ك  مَ تَ )ك غَت٫تا كأ  ك نذران أ ءن صـو كاجب قضا وكاف علي  (يتٌ مَ )ك٨توه  (ٕ)ـا٢ترً : أم

 كمدٌّ , ـوالص   (ٖ)/لفوات مدٌّ , افلكل يـو مد   وفيجب الفدية يف تركت ضيكَف يق ءقضاال
رت خ  أعلى الولد ك  فطرت اٟتامل خوفان أكلو , يتأ يَف (َُ)بعذر ءداف ترؾ األإك , (ٗ)خَتأللت  

  ف  أل؛ مدادألكل يـو ثبلثة  ]/أَّٗ[ خرج من تركتهاأ ءسنة كماتت من غَت قضا ءالقضا
 يتعُت   و الن  أ موك الن   وصوب مدٔف الذقكال, جتماععند اإلفكذا  نفرادب عند اإلكل منها ٬ت

 (ومُ صَ  و) أ ا ا١تدي م  إ ,ةبل الواجب حيث خلف ترك, لكل يـو فات با١توت ا١تدي  ليتدارؾ ما
كال  ف َف يكن عصبة كال كارثان إك  وذنإعنو كلو بغَت  للميت (يبٍ رِ قَ )صـو  ءك٬تزل, (ُُ)كارث

                                                           
 . ِْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ُ

 . زيادة " كما ")ب(  يف( (ِ

 . َّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ّ

 . " كأفاد ")ب( يف ( (ْ

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ا٢تم " األصليف ( (ٓ

 . " علماه " )د(يف ( (ٔ

 . " كا٢تـر " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ٕ

 )د( . ( من/أِْٖهناية )( (ٖ

 . ّْٔ/ٔ, اَّموع ّْٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٗ

 . " العذر " )د( يف( (َُ

 .زيادة " بالغ فيما يظهر " )ج( ك )د(  يفك  , من )ب( " صـو كارث " سقطت( (ُُ
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 ١تا يو٫تو عبارتو خبلفان , ك ا١تيت, ألقريب ا١تذكورا :أم (وِ ونِ أذُ مَ ) بجنأصـو  (و)أَ اؿ م كِف
من أىل فرض  (ُ)/كالذم يظهر أنو يشًتط يف اآلذف كا١تأذكف البلوغ ال اٟترية؛ إلف القن[

اط بلوغ من ٭تج عن الغَت كإ٪تا اشًتطت بلؼ الصب, كيؤيده ما يأيت من اشًت الصـو ٓت
 :أم (نوُ عَ ) (ِ)]ن ليس من أىل حجة اإلسبلـ فهو مث  كالصب ٓتبلفو ىنا؛ إلف القً حريتو مث  

خبار لؤل؛ ك دكهناأس ا١تاؿ أجار الوارث من ر ئعند است ىيك , (ّ)بأجرةعن ا١تيت 
: كخرب مسلم .(ْ) و((كلي وصياـ صاـ عن ومن مات كعلي: )) كخرب الصةيةُت,الصةيةة

؟: صـو عنهاأفاماتت كعليها نذر  يمٍّ أ ف  : إة قالت لوأمر إل قاؿ مكسل   وى اهلل عليو صل  ن  ))أ
 ,(ٕ)ا١تاؿ كالعصوبة (ٔ)كاليةكىذا يبطل احتماؿ  "اَّموع"قاؿ يف  .(ٓ)((ك مٍّ أعن  يصوم
كىو , اءجز أيف يـو كاحد  ذفو لو صاـ عنو ثبلثوف باإلن  أ مب اٟتسن البصر كمذى :قاؿ
 .(ٗ)انتهى. صةابناإل كبلمان و  في رلأ لكن َف (ٖ)ك ,هاىر الذل اعتقدالظ  

                                                           
 . /ب( من )ب(ُْٗ)هناية ( (ُ

 .  )ب( ك )ج( ك )د(سقطت من األصل, كا١تثبت من  ( (ِ

 . ّٖٔ/ٔاَّموع ( (ّ

(, كمسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب قضاء الصياـ عن ُِٓٗ) ّٓ/ّرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب من مات كعليو صـو أخ( (ْ

 ( .ُُْٕ) َّٖ/ِا١تيت 

 ( .ُُْٖ) َْٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب قضاء الصياـ عن ا١تيت ( (ٓ

 )ج( ك )د( ., كا١تثبت من )ب( ك " ألنو " األصليف ( (ٔ

زيادة " أنتهى.ك٦ت ا يبطل اإلرث خرب أٛتد, كأيب داكد: ))أف امرأة ركبت البةر فنذرت إف ٧تاىا اهلل أف تصـو شهرأ, فأ٧تاىا اهلل,  )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ٕ

( فعدـ استفصالو عن إرثها كعدمو يدؿ فلم تصم حىت ماتت, فجاءت قرابة ٢تا إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, فذكرت لو ذلك, فقاؿ: صومي عنها(

 . على العمـو "

 )د( . " الواك " سقطت من( (ٖ

 . ُّٕ/ٔاَّموع ( (ٗ
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 , أمبو ايف اٟتج كما صرحو  هكيشهد لو نظَت . تفقهان  ذاتسابن األ وليإشار أك  :يي ذرعقاؿ األ
ـه إفيما  ذا صاـ عنو إ وفإن  ف يصـو أمث مات قبل  ومداد كجبت عليأعن  بدالن  ذا كجب صيا

جر عنو أٔتا لو است ان يضأ (ُ)مي كاستشهد لو البارز  ,هأجز أ مداداأل ]/بَُّ[ ٚتاعة بعدد
و ن  إيف سنة كاحدة ف ءلقضا آخرك , (ّ)/لنذر آخرك , سبلـاإل (ِ)]جةٟت[كاحد  ووتبعد م

حد٫تا على أقدـ يذكف ا١تيت كالقريب فبل أم اءاستو  يٌ كقضية كبلـ الرافع, (ٓ)( ْ)٬توز
على قدر رثة قسم بُت الو  ال  إك على كاحد فذاؾ  اكاتفقو  قاربعدد األتكلو , (ٔ)خراآل

خراج ما إمنهم بُت   كلَتٍّ خي  يـو مثبلن  وفلو كاف علي حينئذو ك  ,يي الفارق (ٕ)]وقال[, مواريثهم
ا َف ذإا م  , أ(ٖ)جاز جرةاأل أخذكلو قاؿ بعضهم ك , ـ يـو كما ىو ظاىركصو  من ا١تدٍّ  وص  خ

دل الورثة من ١تن ع وندب يكينبغ, لكطعاـ كال صـو بل يسن ذإٮتلف تركة فبل يلـز الوارث 
مشى  مكاٞتديد الذ, (ٗ)ل الورثة بًتؾ ذلكك خلفها كتعد  أٮتلف تركة  ذا َفإقارب بقية األ

                                                           
ككاف إماما , كلد ْتماة سنة ٙتاف كست مائة ,ا١تعركؼ بابن البارزم ,القاضي ٧تم الدين اٞتهٍت اٟتموم الشافعي, عبد الرحيم بن إبراىيم بن ىبة اهلل( (ُ

درس كأفىت كصنف كأشغل كخرج لو األصةاب , كقد ٝتع من القاسم بن ركاحة كغَته,لو خربة بالعقليات كنظر يف الفنوف  ,ا أديبا شاعرافاضبل فقيها أصولي

ات , طبقُٖٗ/ُٖ. ينظر: الوايف بالوفيات  كٛتل إُف ا١تدينة كدفن يف البقيع ق(ّٖٔ) توجو للةج فأدركتو ا١تنية سنة ثبلث كٙتانُت كست مائة ,يف ا١تذىب

 . ِّٗ/ُ, طبقات الشافعيُت ُٖٗ/ٖالشافعية الكربل 

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ْتجة " األصليف ( (ِ

 . )ج( /ب( منِْٓهناية )( (ّ

 . ُُٗ/ّينظر: هناية احملتاج ( (ْ

ا كجب يف حق ا١تيت ٔتعٌت ال يوجب يف حق القريب, زيادة " قيل ك٤تل اٞتواز يف صـو َف ٬تب فيو التتابع, كيرد بإف التتابع إ٪ت  )ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ٓ

 .ىو التزامو لو زيادة على أصل الصـو فسقط ٔتوتو " 

 . ْٕٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٔ

 , كا١تثبت من )ب( ." قاؿ " األصليف ( (ٕ

 يف )د( مطموسة .....كأخذ األجرة جاز " سقطت من )ج( , كىي .قولو " كلو تعدد األقارب كاتفقوا على كاحد ......( (ٖ

 قولو " كحينئذ فلو كاف عليو يـو مثبلن خيرب .......... كتعدل الورثة بًتؾ ذلك " سقطت من )ب( .( (ٗ
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ةابة ٚتاع الص  إكىو  :مي قاؿ ا١تاكردً  ,(ِ)ـو مطلقان عدـ جواز الص   يٍّ افعر  لكا  (ُ)م"اٟتاك " وعلي
قاؿ . (ْ)ط كجوب الفديةقسي و عبادة بدنية فبلن  أًل ؛ بو القطع كا١تعركؼ, (ّ)اهلل عنهم يرض
 وعفضكمع , عاـ ضعيفطالوارد باإل (ٓ)/كاٟتديث, ةن  من السي  ةلو حجكليس  :مي وك الن  

 .انتهى  .(ٕ)( ٔ)ول بضعفئٯتتنع عند القا طعاـ الفاإل

يقـو  يفعل ما الوِفٍّ  ]/أ ُُّ[ ف  أبرب ـو يف ا٠تالص   اكلو تأحيث  صركف للةديثنتا١ت بعدى أك 
 :خرب يف اب كضوءن الًتي  يٝت امباسم ا١تبدؿ كتسمية للبدؿ  ,للبدؿ عاـطمقامو كىو اإل

اهلل  يرض (ٗ)]اكغَتى[شة ئدكه بفتول عاضكع .(ٖ)(( ١تسلمايب كضوء عيد الط  الص  ))
 .بلة ك٨توىا الص   (ُِ)كبالقياس على, (ُُ)طعاـباإل (َُ)اعنه

                                                           
 . ِِٗاٟتاكم الصغَت ص( (ُ

 . ْٔٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ِ

 من )ب( ك )ج( ك )د( . " رضي اهلل عنهم " سقطت( (ّ

 .ِْٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ْ

 . من )ب( /أ( َِْهناية )( (ٓ

 . َّٕ/ٔينظر: اَّموع ( (ٔ

 )د( .يف )ج( " بالصـو " بدؿ " بضعفو " كاليت سقطت من ( (ٕ

(, كالًتمذم يف سننو,أبواب الطهارة, باب التيمم ببجنب إذا َف ٬تد ا١تاء ِّّ) َٗ/ُأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الطهارة, باب اٞتنب يتيمم ( (ٖ

 ُُٖ/ُ( . كصةةو األلبآف يف اإلركاء َّٕ) ُٔٗ/ُيف السنن الكربل, كتاب الطهارة, باب الصلوات بتيمم كاحد (, كالنسائي ُِْ) ُْٖ/ُ

(ُّٓ.) 

 , كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كغَتىم " األصليف ( (ٗ

 )ب( ك )ج( ك )د( . " رضي اهلل عنها " سقطت من ( (َُ

 . َُٕ. كصةةو األلبآف يف أحكاـ اٞتنائز ص ِِْ/ْابن حـز يف احمللى , ك  ُٕٗ/ٔأخرجو الطةاكم يف شرح مشكل األثار ( (ُُ

 . من )ب( " على " سقطت( (ُِ
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 ال  إً ك , كا١تختار دليبلن : ف يقوؿأواب الص   ف  أب موك مر من تصويب الن   ما ذرعياأل (ُ)ضكاعًت 
 . (ِ)ونع التصويب عليٯت يافعبلؿ الش  إجف

من غَت  ذا صح  إبالعمل باٟتديث  وا عمل بوصيت٪ت  إك  وب عليَف يصوٍّ (ّ)]ون  أب[: ٬تاب عنو
يف  على أف ابن الرٍّفعة نقل عن البندنيجي أنو نقل عن الشافعي أنو قاؿ[, (ْ)معارض لو

نصوصان . كاألماِف الظاىر أنو من كتبو اٞتديدة, فيكوف م(ٓ)ٟتديث قلت بوف صح اأماليو: إ
ما صح كجب العمل بو  طعاـ لعدـ صةة حديث الصـو عنده , فلباٞتديد أيضان, كقولو باإل

 موك الن   هذكر  ما ال م"اٟتاك " يف ا١تذىب ماه: ارح كغَت ندفع قوؿ الش  اف .(ٔ)]كما نص عليو
 .انتهى  .(ٕ)ليل فقطمن حيث الد   هو ٥تتار ن  واب أًل الص  ك  ,ظهر عنو باألف عرب  إك 

تصةيح اٞتديد, كذىب ٚتاعة [ ا١تشهور يف ا١تذىب": الركضة"لك من قوؿ ذ اخذك أهنم أكك
 .انتهى . (ٗ)حاديث الصةيةةواب لؤلتصةيح القدٔف كىو الص   (ٖ)]من ٤تققٍّي أصةابنا إُف

 من ةا مرجةهن  أ (ُُ)ليل بل٥تتاره من حيث الد  و ن  أيدؿ على  ىذا ال ف  أخبَت ب (َُ)كانت

                                                           
 . " كاعًتض " )د(يف ( (ُ

 /أ .ُِٕينظر: شرح اٞتوجرم على اإلمداد ( (ِ

 , كا١تثبت من )ب( ك )د( .ك )ج(  " بإف " األصليف ( (ّ

 . ُٓينظر: آداب الشافعي كمناقبو ص( (ْ

 . ّٖٖ/ٔكفاية النبيو ينظر:   ((ٓ

 . )ب( ك )ج( ك )د( سقطت من األصل, كا١تثبت من   ((ٔ

 /أ .ُِٕينظر: شرح اٞتوجرم ( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .,  األصلسقطت من ( (ٖ

 . ِّٖ/ِركضة الطالبُت ( (ٗ

 ." كإنو ")ب(  يف( (َُ

 )د( ." بل " سقطت من ( (ُُ
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يتقيدكف ٔتا ىو  مثالو الأذ ىو ك إ ؛صةابكثر األأف خالف ا١تشهور عند إحيث ا١تذىب ك 
 .١توجب (ِ)الفوهنمٮت (ُ)فقد, كثراأل وعلي

٬توز لو  قريب كال ا١تيت فبلذف لو الأَف ي مالذ جنباأل ودكن كما " القريبػػػػ" ػػػكخرج ب
 هكفارؽ نظَت , صكرد بو الن   ىو يف معٌت ما كال نصٌّ  ]/بُِّ[ وبو َف يرد ن  أًل ؛ (ّ)الصـو

كىل لو أف [ ,اٟتج ؼٓتبل وفيق ضيٍّ يابة يف اٟتياة فيقبل النٍّ  و الن  أكب لو بدالن  ف  أمن اٟتج ب
كالدين, أك يفرؽ بإنو ىنا بدؿ عم ا ال يستقل بو األقرب   ؿو ما يستقل باالطعاـ ألنو ٤تضي 

رث ٥تَت بُت اخراج الفدية لكبلمهم الثآف , مث رأيت الز ركشيي جـز حيث قاؿ أف الوا
/ و ن  أكقضية كبلمهم  (ٓ)]كاالستئجار, كالوِف غَت الوارث ٥تَت بُت األخَتين فقط (ْ)كالصـو

اٟتاكم  (ٔ)ذفأَف ي ك َف يكن قريبأـو متنع منو كمن الص  أك أذف اإلٯتنع  لو قاـ بالقريب ما
كلو قاؿ [ و,علي (ٕ)]سيقا[ على خبلؼ القياس فبل ذف الوِفٍّ إ ف  أًل ؛  الفديةتتعُت  و بل في

, أي  (ٖ)/بعض الورثة يب جً أنا أصـو كأخذ األجرة جاز, أك قاؿ بعضهم يطعم كبعضهم يصـو
عليو, كيؤيده إجابة من  معه ف إجزاء اإلطعاـ ٣تي ماد؛ إلكابن العً  ركشيي كما رجةو الز  األكلوف  

كفُت يف ثبلثة أثواب تكميبلن ٟتق ا١تيت, كلو تعدد الورثة كَف يصم عنو قريب ب الت  طل
ك٬ترب  ,و شيء لو إخراجو كالصـو عنوكزعت عليهم األمداد على قدر إرثهم, مث من خص  

                                                           
 . " قد ")ب(  يف( (ُ

 . الفوىم "" ٮت)ب(  يف( (ِ

 . ِْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّٖٔ/ٔ, اَّموع ْٔٓ/ّينظر: البياف ( (ّ

 . /ب( من )ب(َِْهناية )( (ْ

 .)ب( ك )ج( ك )د( سقطت من األصل, كا١تثبت من  ( (ٓ

 . زيادة " لو ")ج(  يف( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." يقابل ", األصليف ( (ٕ

 . /أ( من )ج(ِٓٓ)هناية ( (ٖ
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الكسر, نعم لو كاف الواجب يومان َف ٬تز تبعيض كاجبو صوما كإطعامان؛ إلنو ٔتنزلة كفارة 
تأيت فيو الوجهاف فيما  ,ر كيرجع عليهم فإف فدل رجع أك صاـف ١تن يكفٍّ , كلو أذ(ُ)كاحدة

 (ِ)/, كقيل يرجع عليو ٔتا قابلـو كقلنا لو الرجوع على اٟتالفلو كفر احمللوؼ عليو بالص  

؛ كال فدية اء ك اعتكاؼ فبل قضأصبلة  وكلو مات كعلي .(ّ)]األمداد من الصـو كقيل ال
 غوٍّمي ج البكخر  , (ٔ)عنو ييصل   و الن  أٚتاع على اإل (ٓ)( ْ)عياض ضينقل القا , بل٫تالعدـ كركد

لكن يشكل على , (ٖ)و يطعم لكل صبلة مدان ن  أتكاؼ بعاإل (ٕ)يف بلة من قوؿو يف الص   قوالن 
ها مي أة ماتت أمر امر أ (ٗ)اهلل عنهما يابن عمر رض ف  أ)) : مالبخار  يف ٚتاع ماحكاية اإل

حد القولُت أٚتاع على و ٬توز اإلن  أكقد ٬تاب ب .(ُُ) (َُ)(( عنها يف تصلٍّ أكعليها صبلة 
 كيف, للةج  واؼ تبعان الط   كركعيت  (ِ)/بلةيابة يف الصٍّ النٍّ  مءز ٬تكقد , (ُ) (ُِ)]فيو[ على كبلـ

                                                           
 .)ب( ك )ج( ك )د(  سقطت من األصل, كا١تثبت ((ُ

 . /أ( من )د(ِْٗ)هناية ( (ِ

 . ُِٗ/ّينظر: هناية احملتاج ( (ّ

ي عياض بن موسى بن عياض ,اليةصب السبيت, أبو الفضل, القاضي عياض ا١تالكي, كلد سنة ست كسبعُت كأربعمائة, تفقو على أيب عبداهلل التيم( (ْ

اٟتديث كعلومو كالنةو كاللغة ككبلـ العرب, توُف القضاء بقرطبة, لو مصنفات عديدة منها اإلكماؿ يف شرح كتاب مسلم, كمشارؽ كغَته, كاف إماـ كقتو يف 

 . ِِٔ/ٔ, شذرات الذىب ُِِ/َِ, سَت أعبلـ النببلء ّْٖ/ّ. ينظر: كفيات األعياف  ق(ْْٓ)األنوار , كالشفاء , تويف سنة أربع كأربعُت كٜتسمائة

 . " نقل ٚتع ٤تققوف كتبعهم النوكم " بدؿ " نقل القاضي عياض " ( ك )ج( ك )د()بيف ( (ٓ

 . ِْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٔ

 . )ب( " يف " سقطت من( (ٕ

 . ُِٖ/ّينظر: التهذيب ( (ٖ

 )ب( ك )ج( ك )د( . " رضي اهلل عنهما " سقطت من ( (ٗ

 .ُِْ/ٖب النذر, باب من مات كعليو نذر أخرجو البخارم يف صةيةو معلقان بصيغة اٞتـز , كتا( (َُ

 . زيادة: " كال يعارضو قوؿ مالك: بلغٍت عنو خبلفو؛ إلف ما يف البخارم أصح كأثبت " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ُُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُِ
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 ف  أًل ؛ (ّ)ف يصـو معتكفان أذا نذر إكمثلو ما , مان ئصاف يعتكف أف نذر أعتكاؼ كاإل
  بُت ماَتخيكالت  , ف عذر ببل خبلؼإك  حيٍّ  ـو عنيصح الص   كال, ـوعتكاؼ ىنا تبع للص  اال

 وطبلقو ٢تا تبع فيإك  (ةِ ارَ ف  الكَ كَ )يف كل صـو كاجب  لءياـ كالفدية ٬تز ذكر من الصٍّ 
 هارة غَت كف    ف  أككجهو , (ٓ)ارة القتلكف  ب ]/أُّّ[ صلوأدىا لكن قي  , (ْ)الشيخُت كغَت٫تا

١تا  خبلفان , ٠تصوص ا١توت بدالن  ال صالةن أ وطعاـ فهو كاجب فياإل ـو فيهاالص   (ٔ)ٮتالف
خرج ٙتانية أ ف قلنا بدالن إف, هرافلك فيما لو نقص الش  ر ذأثكيظهر , (ٕ)ارحيو٫تو كبلـ الش  

 ورد عليتلكن , ـوالص  لو كَف ٬تز  دان خرج ستُت مي أصبلن أقلنا ف إك  ,ك صاـ الوِفٍّ أ دان كٜتسُت مي 
بُت   الوِفٍّ يتخَت   حينئذو ذا مات إو ن  إف, لوقب ذا عجز عن ا٠تصاؿ اليتإة َت  خا١ت ارةصـو الكف  

, صةيةان  صلو كجهان أك  فنٍّ من صنيع ا١تص لكلو  ف  أم لً فعي , طعاـ ثبلثة امدادإك أـ ثبلثة و ص
ك أ ءالقضا (ٖ)ف مات قبل موجبأبمكن منو ذا مات قبل الت  إ " كن٘ت"   الن ك و أكخرج بقول

, مكاف ىنا عدـ العذرفا١تراد باإل, (ٗ)فدية ُف موتو فبلإستمر بو العذر أك أارة ك الكف  أر ذالن  
                                                                                                                                                                     

كاسةاؽ, كحكاه ابن برىاف عن القدٔف كاختاره ابن أيب عصركف كابن  نعم حكي القوؿ بإنو يصلى عنو كالصـو عن عطاء"   )ب( ك )ج( ك )د(يف  ( (ُ

يت ثواب كل دقيق العيد كالسيبكيي؛ ٠ترب: )) إف من الرب أف تصلي ٢تما مع صبلتك كتصـو ٢تما مع صومك ((. كيف شرح التنبيو للمةب الطربم يصل للم

لفو مذىب أىل السنة أف لئلنساف أف ٬تعل ثواب عملو كصبلتو لغَته. انتهى. ككبلـ أئمتنا عبادة تفعل عنو كاجبة أك مندكبة. انتهى. كيف شرح ا١تختار ١تؤ 

 " يأ ى ذلك

 . من )ب( /أ(ُِْهناية )( (ِ

 . زيادة: " فللوِف أف يصـو عنو معتكفان " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ّ

 ينظر: ( (ْ

 . ِِٗينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٓ

 . " ٗتلف " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ٔ

/ب . كلفظو: " كقيدىا اٟتاكم بكفارة القتل نظران إُف أف كفارة القتل ال إطعاـ فيها فينقل ا١تكفٍّر إليو إذا عجز عن الصـو , ُِٕينظر: شرح اٞتوجرم ( (ٕ

 فإذا تعذر فيها الصـو صاـ الوِف أك فدل " .

 . " كجوب ")ب( يف ( (ٖ

 . ُْٓ/ّ, البياف ُْٕ/ّ, حلية العلماء  َٔ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ٗ
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زكاة على من تلف مالو بعد اٟتوؿ  كما الو,  فبل فدية علية ٔتوت ك مريضان أ فلو كاف مسافران 
ـ عنو و ص  ك الأ توـ بغَت عذر كجبت الفدية يف تركو لص  اف فاتو إنعم , ءمكن من االداكقبل الت  

١تا يو٫تو عبارة  خبلفان , (ُ)ىرذر يف صـو الد  يف الن   يي افعح بو الر  كما صر  ف َف يتمكن  إك 
, بإف الفدية مث  ليست عن (ِ)كيفرؽ بينو كبُت ما مر يف التأخَت عن ا١تتوِف كغَته[ ف,نٍّ ا١تص

 وَف ٯتت فبل يلزمذا إا م  أ ,(ّ)]عدـ اليأس منو فاغتفر مث  ما َف يغتفر ىنا ذات الصـو مع
 .يرتفع بالفدية  ]/بُّْ[ (ْ)فأعظم من أ وٙتإ ف  أًل ؛ كما مر  والفدية بتعدي

لقولو ؛ (ٓ)]فيو[ ذا شرعإ ياخك الًت  أكاجب على الفور  (ءٍ اضَ قَ )ك أ ءداأ (امُ تمَ إِ  بُ جِ يَ وَ )
)َّ نث  مث زثُّٱ :تعاُف

بلة شرع يف الص   كما لو, رذبالواجب كال ع وكلتلبس .(ٔ
 ال  إ٬تب  (ٖ)ك غَت٫تا فبلأ ك صومان أكاف   صبلةن , ع فيوشر  (عٍ و  طَ تَ )٘تاـ إ ()الَ  (ٕ)قتكؿ الو أ
)) : مكسل   وى اهلل عليك١تا صح من قولو صل  , (ٗ)/ـوة الص  للخرب السابق يف نيٍّ  ؛و٘تامإف نذر إ

نعم , هـو غَت كيقاس بالص   .(َُ) ((طر أفف شاء إف شاء صاـ ك إ و نفسَتمأم ا١تتطوع ئاالص  

                                                           
 . ّْٕ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 من ىذا البةث . ْٔٗينظر: ص( (ِ

 . )ب( ك )ج( ك )د(سقطت من األصل, كا١تثبت من  ( (ّ

 من )ج( . /ب(ِٓٓهناية )( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ٓ

 ّّسورة ٤تمد, آية ( (ٔ

 . َّْ/ُ,  أسٌت ا١تطالب ّٖٔ/ِة الطالبُت , ركضْٓٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 " كال " .)ب(  يف( (ٖ

 .من )ب(  /ب(ُِْهناية )( (ٗ

(, كالًتمذم يف السنن, أبواب الصياـ, باب ما جاء يف إفطار الصائم ا١تتطوع ِّٖٗٔ) ّْٔ/ْْأخرجو أٛتد يف مسنده من حديث أـ ىآف ( (َُ

( . كصةةو األلبآف يف صةيح ِّٖٖ) ّٓٔ/ّالصياـ, باب الرخصة للصائم ا١تتطوع أف يفطر  (, كالنسائي يف السنن الكربل , كتابِّٕ) َُُ/ِ

 ( .ّْٖٓ) ُٕٕ/ِاٞتامع الصغَت كزيادتو 
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ا لعذر  م  أ .َّ نث مث زثُّٱ :لظاىر قولو تعاُف؛ ا٠تركج منو بغَت عذر هيكر 
ف َف يعز على إف ,(ِ)ني سيي ك عكسو فأمنو  (ُ)/وامتناع مضيف وعلي كمساعدة ضيف عز  

 (ْ)كلو (ّ)١تن خرج منو سني يي ك , فضل عدـ ا٠تركج منومن ذلك فاأل خرا امتناع اآل٫تحدأ
 .(ٕ)وجبأك من من خبلؼ  خركجان ؛ (ٔ)( ٓ)بعذر قضاؤه

تطوعهما فيجب  ام  و, أمن زيادت هدافأكما  (ةٍ مرَ عُ وَ  ج  حَ  يرِ غَ ) ذكر يف تطوع  ك٤تل ما
كلشدة , ب يف كل منهما باٞتماع ا١تفسد لوفيج ارةة كالكف  ي  ا يف النػٍّ مو كفرضهن  أًل ؛ ٘تاموإ
بلؼ ٨تو ٓت, خوؿ فيهماكد الدأفساد لتٮترج منهما باإل ذ الإ ؛كلزكمهما (ٖ)]تشبثهما[

ء القضا وك ٖتلل لفوات اٟتج لزمأفسد٫تا أمن  ف  أ يتأيسك , لكبلة يف ٚتيع ذـو كالص  الص  
لشركع  (ٗ)]يغَت[ بل  ئل, ك بتداؤهإ٬تب  كما ال ]/أُّٓ[ (ةٍ ايَ فَ كِ   رضِ فَ )٬تب ا٘تاـ  (الَ وَ )

ة منو ألكل مس  ف  أًل  ؛وشد من نفسالري  وطالب نسأف إك  يشرع (لمٍ عِ كَ ) وفي (َُ)حكم ا١تشركع
ذا شرع يف إو ن  أ وكقضيت, الواحدةلة فليس ىو كا٠تصسها منقطعة عن غَتىا أمطلوبة بر 

جها يف اندر ليست كاجبة ٓتصوصها بل ال يذ ىإ؛ ان قطعها كليس مراد وحـر علي لة منوأمس

                                                           
 )د( . /ب( منِْٗهناية )( (ُ

 . ّّٗ/ٔ, اَّموع ْٓٔ/ٔ, فتح العزيز ُٕٖ/ّينظر: التهذيب ( (ِ

 . من )ب( ك )ج(" منو " سقطت ( (ّ

 .غَت " زياد: " ب)د(  يف( (ْ

 . َّْ/ُ,  أسٌت ا١تطالب ّٖٔ/ِ, ركضة الطالبُت ْْٔ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٓ

 )ج( ." قضاؤه " سقطت من ( (ٔ

 . ِٖٓ/ِ, الذخَتة للقرايف ٖٔ/ّينظر: ا١تبسوط للسرخسي ( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." نسبتهما ", األصليف  ((ٖ

 )ج( ك )د( . كا١تثبت من )ب( ك" يعُت ",  األصليف ( (ٗ

 )ج( ." حكم ا١تشركع " سقطت من ( (َُ
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 ((ُ)ةِ ازَ نَ الجَ  ةَ الَ صَ  ال َ ) إِ كُف أ يفهو, ستمرار في٬تب اإل كىو ال, لعلم الواجب على الكفايةا
عراض عنها من ما يف اإلبلة فلً ا الص  م  , أركع فيهماف بالش  يجباف, كاٞتهاد كما نذكره يف بابو

ف من كسر قلوب ن الص  ما يف االنصراؼ عاٞتهاد فلً  (ِ)ا يفم  أك , ىتك حرمة ا١تيت
 . ذا كانا فرض كفايةإرة و ٭تـر قطع اٟتج كالعمن  أكُف ا قدمو باألم ٦ت  لكعي , يلهمذا١تسلمُت كٗت

 وصل فيكاأل ,قرب اُف اهلل تعاُف ٔتا ليس بفرض من العباداتطوع كىو الت  الت   (ومُ صَ  (ّ)ن  سُ وَ )
ار سبعُت يف سبيل اهلل باعد اهلل كجهو عن الن   من صاـ يومان : )) خرب الصةيةُت

: )) ٠ترب مسلم؛ ع اٟتجةكىو تاس (ةَ فَ رَ عَ )منها يـو , ياـأـو يف كد الص  أكيت .(ْ)((خريفان 
 .(ٓ)((بعده  نة اليتالس  و ك قبل نة اليتر الس  ف يكفٍّ أحتسب على اهلل أصياـ يـو عرفة  

اهلل  ]/بُّٔ[ لدليل كفضل (ٖ)/ك٭تتاج :(ٕ)يلٍّ قاؿ ٣تي . (ٔ)رئغار الص  كا١تكف  : ماـقاؿ اإل
 .نتهىا. (ٗ)كاسع

                                                           
 . " إال  صبلة جنازة ")ب(  يف( (ُ

 . )ج(" يف " سقطت من ( (ِ

 . " كييسني " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ّ

صياـ, باب فضل (, كمسلم يف صةيةو, كتاب الَِْٖ) ِٔ/ْأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب اٞتهاد كالسٍَّت, باب فضل الصـو يف سبيل اهلل ( (ْ

 ( .ُُّٓ) َٖٖ/ِالصياـ يف سبيل اهلل ١تن يطيقو ببل ضرر كال تفويت حق 

 ( ُُِٔ) ُٖٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب استةباب صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر كصـو يـو عرفة كعاشوراء كاالثنُت كا٠تميس  ((ٓ

 . ّٕ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ٔ

لٍّي بن ٚت( (ٕ ء ٔتصر, يع بن ٧تا, القرشي ا١تخزكمي, القاضي أبو ا١تعاِف, الفقيو الشافعي, كاف من أعياف الفقهاء كإليو ترجع الفتيا بديار مصر, توُف القضا٣تي

ية , طبقات الشافعِّٓ/َِ, سَت أعبلـ النببلء ُْٓ/ْ. ينظر: كفيات األعياف ق(َٓٓ)كصنف يف الفقو كتاب الذخائر, مات سنة ٜتسُت كٜتسمائة

 .ِٕٕ/ٕالكربل 

 . من )ب( /أ(ِِْهناية )( (ٖ

 . ّٔٗ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ٗ
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 ُتدميحقوؽ اآل ف  أكظاىر , وبة بشرطها الت  ال  إرىا تكفٍّ  ر الئالكبا ف  أ وليل عليالد   ف  أك٬تاب ب
كفَت ٤تلو فيمن ذكر من الت   (ُ)مامث  ,ويف اٟتج على كبلـ في كها ذكر ٦ت   اخذن أ ر مطلقان تكف   ال

من قوؿ  اخذن أ ,نبذ  قًتاؼ الام يف السنتُت من صً عي  ك, أ(ِ)و زيد يف حسناتال  إر ك ئلو صغا
 (ْ)يعصم (ّ)ون: أكالثاْف, نوب سنتُتذاهلل يغفر لو  ف  أ :حد٫تا, أفكيبلتأللةديث  :مي ا١تاكرد
 .(ٓ)نبمن الذ   فيهما

ف يصـو أ سني كيي , ٨توهٓتبلؼ عاشورا ك , (ٔ)]خصائصنا[و من ن  أًل ؛ ا خص ىذا بتكفَت٫تا٪ت  إك 
دخولو امن مطلوب من جهة االحتياط لعرفة كمن جهة لكن الث   ,وقبل ياـ اليتمانية األمعو الث  

و ن  أمن  "الركضة"١تا يف  ؛جهتُتمن صـو يـو عرفة مطلوب  ف  أكما , العشر غَت العيديف 
قبل  لكن صياـ ما, اٟتجة يعلى باق لككد صـو ذأيت , أم(ٕ)صـو العشر غَت العيد سني يي 

_  ٟتاجاا م  , أمقيم مقو ( اج  حَ  يرِ غَ لِ ) سني يي ا إ٪ت  عرفة (ٖ) كصـو ,هج كغَت ا يـو عرفة يسن للة
, باعتٍّ لئل؛ (َُ)ف كاف قويان إبل يسن لو فطره ك  ولو صوم سني يي  فبل _ (ٗ)و/تدزيامن  استثنائوك 

                                                           
 . " كما ")ب(  يف( (ُ

 . " حسابو ")ب(  يف( (ِ

 ." أف " )ب( يف( (ّ

 ." يعصمو ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ْ

 . ِْٕ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." خصو ", األصليف ( (ٔ

 .ّٖٖ/ِركضة الطالبُت ( (ٕ

 . زيادة: "يـو " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٖ

 . )ج( /أ( منِٔٓهناية )( (ٗ

 . َّٖ/ٔينظر: اَّموع ( (َُ
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َف يصل  ]/إُّٔ[ ٟتاج وصوم سني و يي ن  أكمنو يؤخذ ء, عاتقول على الدي يكل, (ُ)الشيخاف هركا
هور عن ٚت "شرح مسلم"لو يف كنق ,(ِ)هكغَت  "اَّموع"كبو صرح يف ,  ليبلن ال  إعرفة 
, (ٓ)و مكركهن  أ (ْ)التنبيو""نكت  كيف, كُفخبلؼ األ صومو ١تن كصلو هناران  ف  أك , (ّ)العلماء

, (ٕ)اهلل عنو يرض يافعالش   وعلي كما نص    ٢تما فطره مطلقان  سني ا١تسافر كا١تريض فيي  (ٔ)ام  أ
ويل  د بالط  يقيت  مل التك٭ت, كىو ٤تتمل هفر كقصَت الس   (ٗ)فرؽ بُت طويل ال (ٖ)/ون  أكقضيتو 

كظاىر كبلمهم ىنا عدـ انتفاء خبلؼ األكُف كالكراىية بصـو ما قبلو, كينافيو ما [ ,ظائرهكن
نو يغتفر يف خبلؼ األكُف ما ال يغتفر ؛ ألاٖتاد العلة فيهما, بل ىذا أكُف يأيت يف اٞتمعة مع

ة اٟتاصلة باٟتج يف ا١تكركه, كقد يفرؽ أف القوة اٟتاصلة بالفطر ىنا من مكمبلت ا١تغفر 
ٞتميع ما مضى من العمر, كليس يف ضم صـو ما قبلو إليو جابر لذلك, ٓتبلؼ الفطر مث  
فإنو من مكمبلت مغفرة تلك اٞتمعة فقط, كيف ضم صـو يـو لو جابر لذلك, فإف 

قضية ذلك أف صـو ىذا أكُف بالكراىة من صـو يـو اٞتمعة, قلت صد عن ذلك  (َُ)/قلت

                                                           
(, كمسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب استةباب الفطر للةاج ُٖٓٔ) ُُٔ/ِأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب اٟتج, باب صـو يـو عرفة ( (ُ

 ( .ُُِّ) ُٕٗ/ِبعرفات يـو عرفة 

 عن نكت التنبيو . ُْٕ/َْف أجده يف اَّموع, كنقلو اإلسنوم يف ا١تهمات ( (ِ

 . ِ/ٖا١تنهاج شرح صةيح مسلم ( (ّ

ضي نكت التنبيو: ىو كتاب لئلماـ ٤تيي الدين النوكم صاحب اَّموع , كىو يف ٣تلدة, كىي من أكائل ما صنف . ينظر: طبقات الشافعية البن قا( (ْ

 . ُٔٓ/ِشهبة 

 . ُّٖ/ِ, مغٍت احملتاج ِّٓ/ِينظر: الغرر البهية ( (ٓ

 . " كأم ا ")ج(  يف( (ٔ

 . ُّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٕ

 )د( . /أ( منَِٓهناية )( (ٖ

 . " طوؿ ")ب( يف ( (ٗ

 /ب( من )ب(.ِِْهناية )( (َُ
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: (ّ)]خرب[ ك, ياـ ١تا تقررفضل األأكىو  (ِ)] ٓتبلفو ىنا (ُ)ق على صةتو مث  تفكركد النهي ا١ت
ردد كت [ (ٓ)ذكر بقرينة ما ؛ه٤تموؿ على غَت  .(ْ) ((مس يـو اٞتمعوالش   وخَت يـو طلعت في))

فيما لو شك يف يـو عرفة للتةدث برؤية ىبلؿ اٟتجة أك شهادة من ال يقبل بو,  األذرعيي 
, كخالفو ٚتعه كماؿ إُف الكف عن و, كْتث أنو لو أخربه بالرؤية من يثق بو حـر عليو الصـو

؛  ا بإطبلقهم, كىو متجو, كال نظر الحتماؿ كقوع صـو يـو العيد كىو ٤تـر يف األكؿ أخذن
عدة, كيؤيده ردىم قوؿ الشيخ أيب ٤تمد يكره ال حرمة مع الشك, كاألصل كماؿ الإلنو 

هنا إ٪تا تكوف بدعة عند ٖتقق كوهنا  من اقتةاـ بدعة. بأترؾ سنة أكُف الثالثة مع الشك؛ إلف
, بدليل حرمة ما قبلو  الرابعة, كال ينافيو حرمة يـو الشك؛ إلنو ليس الحتماؿ الوقوع يف ٤تـر
أيضان ٦ت ا بعد النصف, كإلنو َف يعارض بالنسبة للفطر كاجب كىو فطر يـو الشك, كحراـ 

, كبالنسبة للصـو حراـ كىو صـو الشك, ككاجب كىو فطر يـو من رمضاف بالنسبة للصـو
منها يـو  (وَ ) ]كىو صـو يـو من رمضاف للتعارض مث  بُت كاجب كحراـ فليس ٦ت ا ٨تن فيو

كىو  (ٖ)(ءَ اوعَ اسُ تَ )يـو  (وَ ) (ٕ)تاسعو (ٔ)ون  أقاؿ  , كشذ منـكىو عاشر احملر   (اءَ ورَ اشُ عَ )

                                                           
 . ِِٓسيأيت ٗتر٬تو ص( (ُ

 . )ب( ك )ج( ك )د( سقطت من األصل, كا١تثبت من ( (ِ

 . )ج( كا١تثبت منك )ب( ك )د(,  األصلسقطت من ( (ّ

يف  كالًتمذم (, َُْٔ_ ِْٕ/ُكأبو داكد يف سننو, كتاب الصبلة, باب فضل يـو اٞتمعة (, َٕٖٔ) َِٔ/ُْأخرجو أٛتد من مسند أيب ىريرة ( (ْ

( . كصةةو ُّّٕ) ٖٗ/ّب ذكر فضل يـو اٞتمعة (, كالنسائي يف السنن الصغرل, باْٖٖ) ُٔٔ/ُ سننو, كتاب الصبلة, باب فضل يـو اٞتمعة

 . ُِِ/ْاأللبآف يف صةيح أيب داكد 

 . زيادة: "  )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٓ

 من )ب( ." أنو " سقطت ( (ٔ

 . ََْ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ٕ

 . ُّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّٕٗ/ٔ, كفاية النبيو ّٕٖ/ِينظر: ركضة الطالبُت ( (ٖ
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حتسب على اهلل أ (ُ)]عاشوراء[يـو صياـ : )) مسل  ك  وى اهلل علي١تا صح من قولو صل  ؛ تاسعو
 .(ْ)(((ّ)اسعالت   ومن  صي ألى  ُف قابلو إعشت  ًئنل : ))كمن قولو .(ِ)((قبلو نة اليتر الس  ف يكفٍّ أ

: ٠ترب الصةيةُت؛ دبٛتلوىا على الن   (ٓ)ءمر بصـو عاشوراخبار باألأ كردتك , فمات قبلو
 ءفليصم كمن شا ءفمن شا,  يكتب عليكم صياموكَفء عاشورا (ٔ)ىذا اليـو يـو ف)) إ

 ءتاسوعا (ٖ)صـو يـو ةمككح -٦تدكداف على ا١تشهور -ءكتاسوعا ءكعاشورا .(ٕ)((فليفطر 
 لك يسنكلذ ,ةاٞتمع (ٗ)كما يفه  فرادإكاالحًتاز من , خالفة لليهودكا١ت, معو االحتياط لو

  كغَتىا "ـاأل"يف , ك رعش ماٟتاد ف يصـو معوأ ء١تن َف يصم معو تاسوعا ]/بُّٖ[
؛ اسعف صاـ الت  إك  كٟتصوؿ االحتياط بو, (ُِ)دأٛت هركا (ُُ)و٠ترب في؛ (َُ)بلثةندب صـو الث  ي
امن طبلقهم صـو الث  إ اقتضاه (ُّ)/ماا َف يسن ك٪ت  إك , خَتأقدٔف كبالت  ذ الغلط قد يكوف بالت  إ

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سوعاء ", " تا األصليف ( (ُ

 . ُُٓسبق ٗتر٬تو ص( (ِ

 . زيادة: " كالعاشر ")ب(  يف( (ّ

 ( .ُُّْ) ٖٕٗ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب الصياـ, باب أم يـو يصاـ يف عاشوراء ( (ْ

(, ّّْٗ) َٕ/ٓى اهلل عبليو كسلم حُت قدـ ا١تدينة منها ما أخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب مناقب األنصار , باب أتياف اليهود النب صل( (ٓ

 ( .َُُّ)ٕٓٗ/ِكمسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب صـو عاشوراء 

 )د( ." يـو " سقطت من ( (ٔ

(, كمسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب صـو عاشوراء ََِّ_ ْْ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الصياـ, باب صياـ يـو عاشوراء ( (ٕ

ِ/ٕٗٓ(ُُِٗ. ) 

 )ب( ك )د( ." يـو "سقطت من ( (ٖ

 .زيادة " يـو ")ج( ك )د(  يف( (ٗ

 .   ُْٖ/ِ, مغٍت احملتاج ُّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (َُ

 )د( ." فيو " سقطت من ( (ُُ

 ( .   َّٔٓ) ُِٓ/ُ(. كضعفو األلبآف يف ضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو ُِْٓ) ِٓ/ْأخرجو أٛتد يف ا١تسند من حديث ابن عباس ( (ُِ

 )ب( . /أ( منِّْهناية )( (ُّ
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مره حىت يطلب أكد أَف يتللعاشر  سيلةلو اك  (ُ)/وكونلك , بالتاسع وٟتصول يضان أ احتياطان ؛ ىنا
 هذكر , يف اٟتجة (ّ)مر نظَت ما ومانية قبلنعم يسن صـو الث  , (ِ)و٠تصوص لو احتياطان 

س أب كال "ـاأل"لكن يف  ,هفرادإو يكره ن  أ ةذكر من تشبيهو بيـو اٞتمع كظاىر ما, (ْ)الغزاِف
ى اهلل صل   ومن قول ١تا صح (ٔ)(الٍ و  شَ )ياـ من أ (ةِ ت  سِ ) ٨تو خرأي ياـ أمنها  (وَ ) (ٓ)هف يفردأ

: )) كقولو  .(ٕ)((اـ الدىريصمن شواؿ كاف كان ست وتبعمث أمن صاـ رمضاف : )) مكسل   وعلي
 (ُُ)]صياـ[ لكفذ, (َُ)/بشهرين (ٗ)كصياـ ستة شواؿ, شهرأبعشرة  فرمضا(ٖ)صياـ 

 ف  أل؛ ستة من شواؿلك بصـو رمضاف ك ٮتتص ذ  فبلال  إك  ,كصيامها فرضان أم:   .(ُِ)((نةالس  
من َف يصم رمضاف لعذر   ف  أككثَتين  (ُّ)"والتنبي"ة كبلـ كقضي, مثا٢تاأاٟتسنة بعشر 

                                                           
 )ج( . /ب( منِٔٓهناية )( (ُ

 ." ٓتصوصو ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ِ

 من )ج(  ." مر "سقطت ( (ّ

 .     ِّٕ/ُينظر: إحياء علـو الدين  ((ْ

 . َِٖ/ّ, هناية احملتاج ّْٕ/ٔينظر: اَّموع ( (ٓ

 .     ْٗٔ/ٔ, فتح العزيز ْٖٓ/ّ, البياف ْٕٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٔ

 ( . ُُْٔ) ِِٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب استةباب صـو ستة أياـ من شواؿ  ((ٕ

 . زيادة: " شهر " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٖ

 . " أياـ " بدؿ " شواؿ " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٗ

 )د( . /ب( منَِٓهناية )( (َُ

 ن )ب( ك )ج( ك )د( .كا١تثبت م, األصلسقطت من ( (ُُ

(, كابن خزٯتة يف صةيةو, باب ذكر الدليل على أف ِْٕٖ)ِّٗ/ّأخرجو النسائي يف السنن الكربل, كتاب الصياـ, باب صياـ ستة من شواؿ  ((ُِ

(, ُُِٓ) ِٖٗ/ّإف شاء  النب إ٪تا أعلم أف صياـ رمضاف كستة أياـ من شواؿ يكوف كصياـ الدىر إذ اهلل عز كجل جعل اٟتسنة بعشر أمثا٢تا أك يزيد

(. كصةةو األلبآف يف صةيح اٞتامع الصغَت كزيادتو ّّْٖ) ّْٖ/ْكالبيهقي يف السنن الكربل, كتاب الصياـ, باب يف فضل صـو ستة أياـ من شواؿ 

ُ/ْٓٗ (َِّٗ  . ) 

 .     ٕٔ/ُالتنبيو  ((ُّ
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 :قاؿ ابو زرعة ,شواؿ (ِ)لو صـو ستة سني يي  ك كفر الأك جنوف أ ك صبأك سفر أ (ُ)كمرض
يف ا٠ترب  لًتتبوواب ا١تذكور ف َف ٭تصل الث  إـو ك صل سنة الص  أبل ٭تصل  (ْ) ,كذلك  (ّ)كليس

 .(ٔ) (ٓ)على صياـ رمضاف

, يصا٢تا بالعيد مبادرة بالعبادةإك , مع ا١تواالة بينها :أم (ءٍ الَ وِ )بِ صومها  ]/أُّٗ[ سني يي  (وَ )
؛ (ٕ)اهالث عشر كتاليالث   يكى, من كل شهر (يضِ البِ ) ياِفاللٍّ  (امِ ي  )أَ ٨تو  (وَ ) كىذا من زيادتو

اٟتسنة  ف  أكا١تعٌت فيو  .(ٗ)((بصيامها  أبا ذر مرأم كسل   وليى اهلل عصل   (ٖ)]وأن  [))  :١تا صح
 صياـ ثبلثة من كل شهر كلو غَت ني سكمن مث يي , هرالش   ـبلثة كصو فصـو الث  , مثا٢تاأبعشر 

 

                                                           
 . " ١ترض ")ج(  يف( (ُ

 . زيادة " من ")ب(  يف( (ِ

 .ن "" كيس)د(  يف( (ّ

 . زيادة " أم " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ْ

 .    َِٖ/ّينظر:هناية احملتاج ( (ٓ

" كإف أفطر رمضاف تعديان حـر عليخ صومها , كقضية قوؿ احملاملي كشيخو اٞترجآف يكره ١تن عليو قضاء رمضاف أف يتطوع  )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٔ

إال  أف ٬تمع بإنو ذك كجهُت أك ٭تمل ذاؾ على من ال قضاء عليو كصب بلغ ككافر أسلم, كىذا على من بالصـو كراىة صومها ١تن أفطره بعذر, فيأيت ما مر 

 . عليو قضاء, كإذا تركها يف شواؿ لذلك أك غَته سين  قضاؤىا ٦تا بعده "

 .     ُّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُُٗ/ُ, عمدة السالك كعدة الناسك  ْٖٓ/ّينظر: البياف ( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." من قولو ",  األصليف ( (ٖ

, باب ما جاء يف صـو ثبلثة أياـ من كل ُِّْٕ) ّْٓ/ّٓأخرجو أٛتد يف ا١تسند من حديث أيب ذر الغفارم ( (ٗ (, كالًتمذم يف سننو, أبواب الصـو

كل شهر كذكر اختبلؼ الناقلُت للخرب يف ذلك ( , كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , باب كيف يصـو ثبلثة أياـ من  ُٕٔ) ُِٔ/ِشهر 

( .ْٕٗ) َُُ/ْ(. كحسنو االلبآف يف اإلركاء  ِّْٕ) ُٗٗ/ّ
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 يبكالس   هفادأكاٟتاصل كما , (ّ)( ِ)خبار الصةيةيةؤلل؛ هكغَت  (ُ)"البةر" كما يفاـ البيض  ي  أ
, (ْ)تُتن  تى بالسي أ ف صامهاإفاـ البيض ي  أف تكوف أصياـ ثبلثة من كل شهر ك  سني و يي ن  أ هكغَت 

ف إنظر ك  وفي (ٓ)مور بصيامها من كل شهرأا١ت يبلثة ىىذه الث   أف  من  "شرح مسلم"ما يف ف
على  هسادس عشر  وـ بدلو فيصحراـ  (ٖ)ـ ثالث عشر اٟتجةو كص, (ٕ)/(ٔ)مسنو اإل وتبع
كؿ أو ن  : أللخركج من خبلؼ من قاؿ؛ عشر آفبلثة الث  مع الث   ف يصـوأ حوطكاألو, كجاأل
امن كالعشرين الث  اـ السود ي  أهر ككونو خر الش  آصـو  سني كيي  :مي قاؿ ا١تاكرد ,(ٗ)بلثةالث  

 .(َُ)يوكتالي

عنو  ونقل ىو ما مٌ كر عن ا١تاكردكما ذي , ابع كالعشرين معهامر من صـو الس   كصياـ ما
كلعلو , هرذا نقص الش  إالث قد يتعذر فيما الث   ف  أٮتفى  كال: قاؿ عةزير بو أم منه (ُُ)ٚتاعة

 .نتهىإ. (ُِ)]سوداء[ ف ليلتو كلهاأًل ؛ هركؿ الش  أيعوض عنو 

                                                           
 .     َّٕ/ّْتر ا١تذىب ( (ُ

(, كمسلم يف صةيةو, كتاب الصبلة, باب الوصية بصبلة  ُُٖٕ) ٖٓ/ِأخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الصبلة , بابصبلة الضةى يف اٟتضر ( (ِ

 ( .     ُِٕ) ْٖٗ/ُالصبح 

 . )ب(" لؤلخبار الصةيةة "سقطت من ( (ّ

 .     ُّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . ْٗ/ٖا١تنهاج شرح صةيح مسلم ( (ٓ

 .     ُُٓ/ْينظر: ا١تهمات ( (ٔ

 . من )ب( /ب(ِّْهناية )( (ٕ

 ." ذم اٟتجة "  )ج( ك )د(  يف( (ٖ

 .     ّٖٓ/ٔ, اَّموع  ّٓٓ/ّ, البياف ْٕٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٗ

 ." كتاليو ")د(  يف( (َُ

 .     ُّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ُُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُِ
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 وفي ف  أو بكيوج  اه, ابع كالعشرين كتاليا الس  هن  أ (ُ)مٍّ اكردعن ا١ت مي سنو اإل ]/بَِّ[ لكن نقل
كخصت , (ِ)ارحللش   كؿ خبلفان قرب األكمع ذلك فاأل, هرف نقص الش  إبلثة ك ٖتصيل الث  

 ـصو  (ّ)]فناسب[ ,وادلتعميمها بالس  ؛ ودانية بالسي كالث  , ورلتعميمها بالني ؛ بالبيضكُف األ
شرؼ على الرحيل أهر ضيف قد الش   ف  كأل ,وادانية لطلب كشف الس  كالث   ,كران شكُف األ

 .لك فناسب تزكيده بذ

, كرامو ُّاإقبل فناسب أو ضيف ن  أل؛ كؿ كل شهرأياـ من أيسن صـو ثبلثة  ون  أ وكقضيت
صاـ كفطر يـو  (ٓ)]يـو[صـو ب هرمن َف يقدر على صـو نصف الش   :(ْ)كيؤيده قوؿ الغزاِف

ثلث فهو . خرهآكلو كثبلثة كسطو كثبلثة أثبلثة  (ٕ)ك, أيومُت كيفطر يصـو يومان  (ٔ)فأثبلثة ب
 ينِ ثنَ اإلِ )منها يـو  (وَ ) ثنُت كا٠تميس كاٞتمعوكقريب منو صـو اإل, اضلةكقات الفكاقع يف األ

ما هن  : إقاؿ(ٖ)/ك, كاف يتةرل صومهمام  كسل   وى اهلل عليو صل  ن  أ))  :١تا صح (يسِ مِ الخَ وَ 
كا١تراد عرضهما  .(ٗ)(( مه ئنا صاأك  يعرض عملف يي أ حبي أي ف, عماؿتعرض فيهما األ فيوما

                                                           
 . زيادة " ىو ما نقلو ٚتاعة منهم أبو زرعة " )د( يف( (ُ

 /ب .    ِّٕينظر: شرح اٞتوجرم ( (ِ

 ك )د( . كا١تثبت من )ب( ك )ج(, األصلسقطت من ( (ّ

 . " العراقي " )د( يف( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٓ

 ." كأف ")ج( ك )د(  يف( (ٔ

 . من )ب(قولو : " ثبلثة, بإف يصـو يـو كيفطر يومُت, أك " سقطت ( (ٕ

 . /أ( من )ج(ِٕٓ" أك " , كىي هناية ) )ج( ك )د( يف( (ٖ

, باب ما جاء يف صـو ُِّٕٓ) ٖٓ/ّٔحديث اسامة بن زيد حب رسوؿ اهلل أخرجو أٛتد يف ا١تسند, باب ( (ٗ (, كالًتمذم يف سننو, أبواب الصـو

 ُٕٕ/ّ( , كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , باب صـو النب بأيب ىو كأمي كذكر اختبلؼ الناقلُت يف ذلك ْٕٕ) ُُْ/ِاالثنُت كا٠تميس 

( .ْٗٗ) َُْ/ْكاء ( . كصةةو االلبآف يف اإلر ِٕٗٔ)
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ابت كرفعها يف شعباف الث  , هار مرةيل مرة كبالن  ا باللٍّ هن  إ٢تا فا١تبلئكة رفع  ام  أك , على اهلل
 ؟يف شعباف (ِ)/ـومن الص   هكثار إسئل عن كسلم  وو صلى اهلل علين  أ))  :ٛتدأ (ُ)]ربٓت[

٤تموؿ  .(ّ) ((م ئنا صاأك  يف يرفع عملأحب أُف اهلل فإعماؿ األ ورفع فيتو شهر ن  إ :فقاؿ
 .(ْ)ةملعماؿ العاـ ٣تأعلى رفع 

ى عل و خامسو بناءن ن  أًل ؛ كا٠تميس, سبوعاأل (ٓ)]ثآف[و ن  أًل ؛ ثنُتيـو اإل ]/أُِّ[ كيسمى
 (ٗ)يالسهيل وصوب ملكن الذ, (ٖ)كثرينعن األ (ٕ)نقلو ابن عطية كىو ما, حدكلو األأ (ٔ)ف  أ

 

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُ

 )د( . /أ( منُِٓهناية )( (ِ

 . ُٗٓسبق ٗتر٬تو  ص( (ّ

 . " ٔتجملو " )د( يف( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." يأيت ",  األصليف ( (ٓ

 . " أنو " )د( يف( (ٔ

كلد سنة ٙتانُت كأربعمائة, قرأ األدب على أيب الكـر بن فاخر, كحدث طية, احملاريب األندلسي, أبو ٤تمد ,ابن عطية: عبد اٟتق بن أيب بكر غالب بن ع( (ٕ

ينظر: سَت أعبلـ النببلء  عن أبيو كغَته, ككاف فقيهان عارفان باألحكاـ كاٟتديث كالتفسَت, كِف قضاء ا١تدي ة, لو كتاب احملرر الوجيز يف تفسَت كتاب العزيز .

. َْ/ُٖلوايف بالوفيات , إٖٓ/ُٗ
 

. ِٕٓ/ٓينظر: احملرر الوجيز يف تفسَت كتاب العزيز ( (ٖ
 

كلد سنة ٙتاف كٜتسمائة, صاحب ا١تصنفات, كاف عا١تان السهيلي: عبد الرٛتن بن عبداهلل  بن أٛتد بن أيب اٟتسن, ا٠تثعمي السهيلي, أبو القاسم, ( (ٗ

كالتعريف كاإلعبلـ ٔتا بع عشرة سنة, ككِف القضاء ٔتراكش, لو من ا١تصنفات الركض األنف يف شرح السَتة, بالعربية كاللغة كالقراءات, كف بصره كىو ابن س

 . ُٖ/ِ, بغية الوعاة ََُ/ُٖ, الوايف بالوفيات ُّْ/ّينظر: كفيات األعياف  .ق(ُٖٓ), تويف سنة يف القرآف من األٝتاء كاألعبلـ
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 (ٓ)قاؿ (ْ)حيث ليبلن كد قبلن ن (ّ)ياٟتليم ذ  كش, (ِ)( ُ)]تالسب[ ون  أعن كافة العلماء  وكنقل
يكاد ٮتفى ال و ن  أل ؛وليإنظر  ال (ٕ)/الوجوب كتوىم اعتقاد, (ٔ)وبكراىة اعتياد صـو يـو بعين

َف يلـز منو  فرض لو ون  أعلى , رع غَت رمضافصل الش  أ٬تب ب و الن  أعلى عامة ا١تسلمُت 
 .جلونن ا١تستقرة إلفكيف يًتؾ السي , ٤تذكر

 ءا مر عن قضا٦ت   همن صاـ ٨تو عرفة كغَت  ف  أبه, كغَت  (ٖ)ٓفي صفو األ افقوك ك , مي ز فىت البار : أفرع
طوع الت   مَف ينو إف  ون  أالقياس م: سنو كقاؿ اإل ,(َُ)ضمنان  (ٗ)ك نذر حصل لو ثواب تطوعهاأ

 . انتهى. ف نواىا َف ٭تصل لو شئ منهماإك , حصل الفرض

 لقصدا ف  أل؛ لبطوع سقط عنو الط  الت   ما َف ينو و اذن  أ ةيةت  قياس ال ف  أب (ُُ)نت خبَتأك 

                                                           
 . ٕٓ/ْينظر: الركض األنف  ((ُ

 . ٕٓ/ْينظر: الركض األنف  كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." السبب ",  األصليف ( (ِ

أيب بكر األكدٓف  اٟتليمي: اٟتسُت بن اٟتسن بن ٤تمد بن حليم اٟتليمي, أبو عبداهلل, الفيو الشافعي, كلد ّترجاف سنة ٙتاف كثبلثُت كثبلٙتائة, تفقو على( (ّ

. ينظر: كفيات األعياف ق(َّْ) اإلٯتاف, تويف سنة ثبلث كأربعمائة مصنفاتو: كتاب ا١تنهاج يف شعبمن  كأيب بكر القفاؿ, لو يف ا١تذىب كجوه حسنة,

. ّّّ/ْ, طبقات الشافعية الكربل ُِّ/ُٕ, سَت أعبلـ النببلء ُّٕ/ِ
 

 . من )ب(قولو: " نقبلن كدليبلن حيث " سقطت ( (ْ

 . " فقاؿ ")ب(  يف( (ٓ

 . ُِٖ/ِاحملتاج , مغٍت ّْٓ/ّينظر: النجم الوىاج ( (ٔ

  . من )ب( /أ(ِْْهناية )( (ٕ

القفطي,   األصفوٓف: عبدالرٛتن بن يوسف بن إبراىيم, أبو القاسم, ٧تم الدين األصفوٓف, كلد سنة سبع كسبعُت كستمائة, تفقو على الشيخ ُّاء الدين( (ٖ

. ق(َٕٓ)تصر الركضة, كصنف يف اٞترب كا١تقابلة, تويف سنة ٜتسُت كسبعمائةكاف رجبلن صاٟتان عا١تان, يعرؼ بالفقو كالفرائض كغَتىا, حج مراران كجاكر,  اخ

 . ُّْ/ّ, الدرر الكامنة ِٗ/ّ, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ُٖ/َُينظر: طبقات الشافعية الكربل 

 . " تطوعهما ")ج(  يف( (ٗ

 . َِٖ/ّينظر: هناية احملتاج  ((َُ

 )د( ." خبَت "سقطت من ( (ُُ
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ذا نول إ (ُ)ون  أ ةغسل جنابة كٚتع واف عليك لو كقياسها كقياس ما ,ياـصـو يف ىذه األ
 مطبلؽ البارز إ ف  أكعلم , ذكر قولو القياس ما عفاندف, ان يضأحصل لو ثوابو  ان يضأطوع الت  

 (بتٍ سَ  ادُ فرَ إِ  هَ رِ كُ وَ ). (ّ)]قلتو[ ما (ِ)كجوفاأل, ذكورواب ٥تالف للقياس ا١تحصوؿ الث   هكغَت 
ال : )) مكسل   وى اهلل عليمن قولو صل   ]/بِِّ[ وكبلـ في  لى١تا صح ع؛ (ْ)ـوحد بالص  أك أ

اليهود  ف  أّتامع  ؛حديـو األ وكقيس علي .(ٓ)((فًتض عليكم إ فيما ال  إيـو السبت  اتصومو 
و ن  إف (ةٍ عَ مُ جُ كَ )لك ٥تالفتهم ارع بذفقصد الش  , آفم الث  تعظٍّ  (ٔ)]صارللن  كا[, كؿم األتعظٍّ 
حدكم يـو أيصم  ال: )) مكسل   وى اهلل علي١تا صح من قولو صل  ؛ (ٕ)ـوفراده بالص  إ هيكر 

يـو : )) ٠ترب اٟتاكم ؛ يـو عيد (ٗ)كلكونو .(ٖ)((بعده ك يومان أ وقبل ف يصـو يومان أ ال  إ ةاٞتمع
 .(َُ)(( يـو عيدكم يـو صيامكم ايدكم فبل ٕتعلو اٞتمعو يـو ع

                                                           
 )د( ." سقطت من " أن و ( (ُ

 . " فالوجو ")ب(  يف( (ِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." قبلو ",  األصليف ( (ّ

 . ِّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّْٗ/ٔ, اَّموع ُْٕ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

, باب النهي أف ٮتص يـو السبت بصـو ( (ٓ , باب ما جاء ( , كالًتمذم يف سُِِْ) َِّ/ِأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصـو ننو, أبواب الصـو

( , كابن ِْٕٕ) َِٗ/ّ(, كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصـو , باب النهي عن صياـ يـو السبت ْْٕ) ُُِ/ِيف كراىية صـو يـو السبت 

, باب ما جاء يف صياـ يـو السبت  ( .َٔٗ) ُُٖ/ْ( . كصةةو االلبآف يف اإلركاء ُِٕٔ) َٓٓ/ُماجو يف سننو, كتاب الصـو
 

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كالثآف ", األصليف ( (ٔ

 . ِّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّْٕ/ٔ, اَّموع ُْٕ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 ( .ُُْْ) َُٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب كراىة صياـ يـو اٞتمعة منفردان ( (ٖ

 ." لكنو " )ب( ك )د(  يف( (ٗ

 ىو عندم منكر . ُُٕ/ْ( . كقاؿ األلبآف يف اإلركاء ُٓٗٓ) َّٔ/ُيف ا١تستدرؾ, كتاب الصـو  أخرجو اٟتاكم( (َُ
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ى خبلؼ من يراع الك  ,هكغَت افو كد اعتيفراده بُت من ير إفرؽ يف كراىة  و الن  أيعلم  (ُ)امكُّ
, صةيةة ةيقع يف ٥تالفة سن ف الأا٠تبلؼ  (ِ)شرط رعاية ف  أل؛ منع االعتكاؼ مع الفطر

عن  صو ٚتع متقدموف نقبلن ىنا خص  كمن و, على الوظائف ا١تطلوبو في هقول بفطر تيكل
 (ْ)]يستل[كراىة صومو  أف   يضان أكيؤخذ من ذلك , (ّ)ن يضعف بو عن الوظائفا١تذىب ٦ت  

كيقاس بو اليوماف , ذريف الن   يتأا يكما يعلم ٦ت  ه  انعقاد نذر كيؤيده , مر عارضبل أل تيوذا
 .خرافاآل

كاف يصـو كأف   أم (ٓ)/ال  إك , ثة عادة لوبللث  ياـ افراد كل من األإذا َف يوافق إكر ذي  ك٤تل ما
كما يف صـو ةكراى يـو صومو فبل وفوافق ةعرف (ٔ)]كأ[ء ك يصـو عاشورا, أكيفطر يومان  يومان 

, (ٗ)وعبد السبلـ ٓتبلف (ٖ)فىتأ فإك , كىو ظاىر (ٕ)"اَّموع"يف  هذكر , ]/أِّّ[ كيـو الش  
  "اَّموع"كبو صرح يف , ارةكف  ء ك ا بنذر كقضافرادىإيكره  ال (َُ)ون  أ وشبيكيؤخذ من الت  

 

                                                           
 . " ُّا ")ج(  يف( (ُ

 . زيادة: " اإلعتكاؼ " )د( يف( (ِ

 . ُٔٓ/ّ, البياف ْٖٕ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ّ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." لسبب ",  األصليف ( (ْ

 . من )ب(/ب( ِْْ) هناية( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ك ",  األصليف ( (ٔ

 . ّْٕ/ٔاَّموع ( (ٕ

 . " كأفىت " )د( يف( (ٖ

 . َِٗ/ّينظر: هناية احملتاج ( (ٗ

 . " أف ")ب(  يف( (َُ
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مع يـو  (ْ)احدىألو صاـ  فراد ماكخرج باإل, (ّ)كيدؿ لو ا٠ترب السابق, (ِ)ذرالن   (ُ)]ـصو [يف
 ك يومان أ وف يصـو يـو قبلأ ال  : )) إلقولو يف ا٠ترب السابق ؛ةكراى ك يـو بعده فبلأ وقبل

كليس منهم و, ميحد ٥تالفة من مر بتعظك األألسبت عن ا هية الن  مكح ف  ألك  .(ٓ) ((بعده
 ما ثركأكاف م  كسل   وى اهلل عليو صل  ن  أ)) : ئيساركل الن   كمن مثى , (ٔ)/م اَّموععظٍّ من يي 

كخرب  .(ٕ)((خالفهم أي ف أحب أي ما يـو عيد للمشركُت ك هن  : إقوؿيك , ياـ ىذينيصـو من األ
لو ٛت .(ٗ)ة((م يفطر يـو اٞتمعكسل   (ٖ)/وى اهلل علياف رسوؿ اهلل صل  ك ما قل   : ))مالًتمذ

 ةزكاؿ الكراى مي سنو غراب اإلتفاس, (ُُ)بيـو ا٠تميس وو كاف يصلن  أالرب على  (َُ)ابن عبد
ه يرد. ةتزكؿ بو الكراى ُف مكركه فبلإو ضم مكركه ن  أ وغايت: كقولو, كجو لو فراد الاإل اءبانتف

اَّموع يف  عن يتأي ما, ك ٞتمعبا (ُِ)]حدكاألالسبت [عن  يهالن   ةمكمر من زكاؿ ح ما
و لكن  , كٚتعو هفرادإفرؽ بُت  و الن  أفراده إبالفطر يف كراىة  مقوٌ ت  عليل بالكقضية الت  , اٞتمعة

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." صور ",  األصليف ( (ُ

 . ّْٕ/ٔاَّموع ( (ِ

 من ىذا البةث . ِِٓينظر: ص ( (ّ

 . " أحد٫تا ")ج(  يف( (ْ

 من ىذا البةث . ِِٓينظر: ص ( (ٓ

 )ج(. /ب( منِٕٓهناية )( (ٔ

 ُِّ/ُ( . كضعفو األلبآف يف ضعيف الًتغيب كالًتىيب ِٖٕٗ) ُِْ/ّأخرجو النسائي يف السنن الكربل, كتاب الصياـ, باب صياـ يـو األحد ( (ٕ

(ّٔٗ. ) 

 )د( . /ب( منُِٓهناية )( (ٖ

, باب ما جاء يف صـو يـو اٞتمعة أخرجو الًت ( (ٗ  َٖٗ/ِ(. كحسنو األلبآف يف صةيح اٞتامع الصغَت كزيادتو ِْٕ) َُُ/ِمذم يف سننو, أبواب الصـو

(ِْٕٗ. ) 

 . زيادة: " السبلـ ")ب(  يف( (َُ

 . ِّٖ/ّينظر: االستذكار  ((ُُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." السبب كاألخذ ",  األصليف ( (ُِ
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, قصالن   ]/بِّْ[  حصل فيو من ما  ٬ترب ما حصل لو بفضيلة صـو غَته ماذا ٚتعهإ
بقولو  هبقيد زاد (ِ)يكره غَت العيدين كالتشريق فبل (رٍ ىدَ  ومُ صَ  الَ ). (ُ)"اَّموع"قالو يف 

ا هلكن  , (ْ)صلوأعبارة  فهمتوي أكما   (ّ)سني بل يي , فوات حق كأ َف ٮتف ضرران  فأبو علي (رٍ ادِ قَ لِ )
لو كلقو , دلوطبلؽ األإلو؛ شرطبا سن ٪ت  إك , من كجو (ٓ)حسنأفكل , كرم تقييده ٔتا ذى فهً تي  ال

 .((كعقد تسعُت , (ٔ)م ىكذاجهن   وقت عليي  ىر ضي من صاـ الد  : )) مى اهلل عليو كسل  صل  
يكوف لو فيها  ك ال, أفلم يدخلها, عنو: أم وقت عليي  كمعٌت ضي  .(ٖ)( ٕ)]البيهقي[ ركاه

اـ ي  أ٤تموؿ على من صاـ العيدين ك  .(َُ)((بدمن صاـ األ (ٗ)صاـ ال: )) كخرب, موضع
 ح بو فضل منو كما صر  أ (ُِ)/ففطر يـو كصـو يـودبو كمع ن, (ُُ)منها ك شيئان أشريق الت  

                                                           
 . ّْٖ/ٔموع اَّ( (ُ

 . ُٕٔ/ّ, حلية العلماء ٓٓٓ/ِ, الوسيط ّْٓ/ُينظر: ا١تهذب ( (ِ

 .زيادة: " لو ")ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ّ

 . َِّينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ْ

 ." فكل من العبارتُت أحسن ")ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ٓ

 . )ج( " ىكذا " سقطت من( (ٔ

(. كصةةو ْٖٕٖ) ْٓٗ/ْالصياـ, باب من َف يرل بسرد الصياـ بأسان إذا َف ٮتف على نفسو ضعفان  أخرجو البيهقي يف السنن الكربل, كتاب( (ٕ

 ( .َِِّ) َٖٔ/ٕاأللبآف يف السلسلة الصةيةة 

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٖ

 . " صياـ ")ب(  يف( (ٗ

, باب صـو داكد علي( (َُ ( , كمسلم يف صةيةو, كتاب الفضائل, باب  النهي عن ُٕٗٗ) َْ/ّو السبلـ أخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو

 ( .ُُٗٓ) ُٖٓ/ِصـو الدىر ١تن تضرر بو 

 . َّٗ/ٔينظر: اَّموع ( (ُُ

 ./أ( من )ب( ِْٓتقدٔف كتأخَت " فصـو يـو كفطر يـو " , كىي هناية ))ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُِ
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 (ْ)البن عبد السبلـ خبلفان , كغَت٫تا يي ذرعكاأل (ّ)يي بكالسي  هكاختار , (ِ)كغَته (ُ)ا١تتوِفٍّ 
, كيفطر يومان  كاف يصـو يومان ,ياـ صياـ داكدفضل الص  : )) أالصةيةُت ٠ترب؛ (ٓ)اُفٍّ زى كالغى 

 ف  أكب, مثا٢تاأ ةاٟتسنة بعشر  ف  أابن عبد السبلـ بحتجاج اك . (ٔ)((فضل من ذلكأ الكفيو: 
بلة الص   وصياـ داكد علي ف  أب ردي يي . (ٕ)لك ((. أم:فضل من ذلك أ ال: ))قولو يف ا٠ترب

, شقهاأعماؿ األ لفضأك , لفها لصـو كال لفطرأفس من حيث عدـ شق على الن  أ (ٖ)بلـكالس  
 ذا خاؼ ضرران إا م  أ . (ٗ)]عضدهت[من غَت قرينة  هظاىر صرؼ لو عن  وكيلو للخرب فيأت ف  أكب
 ءرداالد   يبم أًل كسل   وى اهلل علي١تا صح من قولو صل  ؛ حق فيكره صومو ]/أِّٓ[ ك فواتأ

ىلك عليك كإل, لربك عليك حق ف  ء: ))إرداـ الد  ألت ذفعل ذلك فتب ١ت ا (َُ)هلل عنو يرض
 حقٍّ  مذ ل  عط كي أى ك , ىلكأى ت أى ك , ّفكقم ك , فطرأفصم ك , كٞتسدؾ عليك حق, حق
  ـ مث رجباحملر  (ُِ), ـري شهر اٟتي األ ـو بعد رمضافشهر للص  فضل األأك . (ُُ)((وي حق  

                                                           
 . ِْٗينظر: تتمة اإلبانة ص( (ُ

 . ِّٔ/ّ, النجم الوىاج ِّْ/ُ,  أسٌت ا١تطالب َّٕ/ّْتر ا١تذىب ينظر:( (ِ

 . ِّٕ/ِينظر: الغرر البهية ( (ّ

 . ُٖٔ/ِ, مغٍت احملتاج ِّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . ِّٖ/ُينظر: إحياء علـو الدين  ((ٓ

, باب صـو الدىر ( (ٔ يةو, كتاب الفضائل, باب  النهي عن صـو الدىر ( , كمسلم يف صةُٕٔٗ) َْ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو

 ( .ُُٗٓ) ُِٖ/١ِتن تضرر بو 

 . ُٖٔ/ِ, مغٍت احملتاج ِّْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٕ

 )ب( ك )ج( ك )د( ." عليو الصبلة كالسبلـ " سقطت من ( (ٖ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." بعضده ",  األصليف ( (ٗ

 )ب( ك )ج( ك )د( . " رضي اهلل عنو " سقطت من( (َُ

 ( .ُٖٔٗ) ّٖ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو , كتاب الصـو , باب من أقسم على أخيو ليفطر يف التطوع كَف ير عليو قضاءن إذا كاف أكفق لو ( (ُُ

  . كا١تثبت من )ب( .زيادة "مث"ك )ج( ك )د(  األصليف ( (ُِ
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كاف : )) ٠ترب مسلم؛ (ُ)مث شعباف, عديبَف ة عدة على القً ج  كلو قيل بتفضيل اٟتً , مث باقيها
: قاؿ العلماء. (ِ)((  قليبلن ال  إعباف كاف يصـو ش, وي ل  م يصـو شعباف كي كسل   وليع ى اهللصل  
و ن  أـ مع ر من احملر  ثكأا صاـ منو ٪ت  إك  ,(ّ)]لبيوي غا[و لٍّ فا١تراد بكي , ؿك  لؤل ره مفسٍّ  آففظ الث  الل  
ك  , أمكن من صوموخر اٟتياة قبل الت   آ يفال  إـ و َف يعلم فضل احملر  ن  أ حتماؿإل؛ فضلأ

 وى اهلل عليو صل  ن  : )) أكصح, (ٓ)وـو فيالص   (ْ)كثارهإ٘تنع من  عذاره و ألو في ضي عرً ت تكان
 يف يتأكسي, وي بي كجوي  ظن  يي  ال فأكحكمتو  اقالو . (ٔ)((غَت رمضاف ل شهران مكم َف يستكسل  

ك علم أذف زكجها اٟتاضر إبغَت  ءة صـو تطوع غَت عرفة كعاشوراأو ٭تـر على ا١تر ن  أفقات الن  
صومها ٯتنعو  ف  أل ؛متعمن الت   ونلتمكي ينظر ا َف ٪ت  إك , (ٕ)الصةيةُت عنو يف يهللن  ؛ رضاه

لك صبلة كال يلةق بذ, ]/بِّٔ[ فسادـ باإلو و يهاب انتهاؾ حرمة الص  ن  أًل , متع عادةالت  
ف إذنو إحـر بغَت  ال  إف حلت لو ك إ يدككالزكج الس  , لقصر زمنها؛ (ٖ)/طوع كما رجحالت  

 .فيما ذكر (ٗ)]ل٭ت[ كالعبد كمن اله, ك غَت أا٠تدمو لضعف حصل بو ضرر بنقص 

 

                                                           
 . ّّْ/ُب , أسٌت ا١تطالَْْ/ٔ, كفاية النبيو ّٖٔ/ٔينظر:اَّموع ( (ُ

, باب صياـ النب صلى اهلل عليو كسلم يف غَت رمضاف ( (ِ  ( .ُُٔٓ) ُُٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو , كتاب الصـو

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .ل " غالبان " , األصيف ( (ّ

 . " إكثار ")ب(  يف( (ْ

 . ُٕٖ/ِ, مغٍت احملتاج ّّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ّٕٖ/ٔينظر:اَّموع ( (ٓ

, باب صـو شعباف  ((ٔ , باب  النهي عن صـو النب يف ُٗٔٗ) ّٖ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو (, كمسلم يف صةيةو, كتاب الصـو

 ( .ُُٔٓ) َُٖ/ِغَت رمضاف 

, باب صـو ا١ترأة بإذف زكجها تطوعان ( (ٕ اة, باب  ما أنفق ( , كمسلم يف صةيةو, كتاب الزكُِٗٓ) َّ/ٕأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصـو

 ( .َُِٔ) ُُٕ/ِالعبد من ماؿ مواله 

 )ج( . /أ( منِٖٓهناية )( (ٖ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ٭تصل ",  األصليف ( (ٗ
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 (ُ)/افكَ االعتِ  يفِ  ابٌ بَ 

 في يعكي  فى كى كعى  فى كى يقاؿ اعتى  ,اشرًّ  كلو (ّ)/يءً على الش  (ِ) كا١تبلزمةي  كاٟتبسي  بثي اللي : كىو لغة
 ال ان عكف  -بكسر الكاؼ - واعكف وي فتي كى عى كى , وفان كي كعي  فان عكى  -بضم الكاؼ ككسرىا  -

)]وي تي قصنك [قص نك , وي كرجع كرجعتي ,ياكمتعدٍّ  يستعمل الزمان , غَت
ْ )(ٓ). 

صلو أك , يتأا يعلم ٦ت  كما يي  (ٔ)٥تصوص ٤تلو  ٥تصوص يف لبث ٥تصوص من شخصو  :كشرعان 
)َّ  ىفيث ىث نث مث زث رث ُّٱتعاُف: قولو , (ٕ)ٚتاعقبل اإل

ٖ) 

مث , كؿ من رمضافالعشر األ م اعتكفكسل   وى اهلل عليو صل  ن  : ))أخبار صةيةة منهاأك 
 مث اعتكف, (َُ)كالزمو حىت توفاه اهلل تعاُف, كاخراأل مث العشر)) .(ٗ)((كسطالعشر األ

 

 

                                                           
 من )ب(. /ب(ِْٓهناية )( (ُ

 زيادة " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ِ

 )د( . /أ( منِِٓهناية )( (ّ

 . َُّ/ُ, ٖترير الفاظ التنبيو َُْٔ/ْ, الصةاح َِٗ/ُينظر: هتذيب اللغة ( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." نقصو ",  األصليف ( (ٓ

 . ِّٕ/ِ, الغرر البهية  ْْٕ/ٔينظر:اَّموع ( (ٔ

 . ْٕٓ/ٔ, اَّموع  ُْ/ُ, مراتب اإلٚتاع َٓ/ُينظر: اإلٚتاع البن ا١تنذر ( (ٕ

 ( .ُٕٖسورة البقرة , آية )( (ٖ

 . ْٕٔسبق ٗتر٬تو ص( (ٗ

 )ب( ك )ج( ك )د( ." تعاُف " سقطت من ( (َُ
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كؿ العشر األ يف)) ركاية  يفك  .(ِ)((و اعتكف عشرا من شواؿن  أك )) .(ُ)((زكاجو من بعده أ
 جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ :لقولو تعاُفة؛ ع القدٯتئراكىو من الش   .(ّ)((منو

ٱٱَّ حف جف مغ ٱ ٱ
  يف (افٌ كَ اعتِ  ن  سُ )ٮتتص بوقت بل  كال, سنة مؤكدةكىو . (ْ)

 .خَت كما مر عشر رمضاف األ كد يفأكيت, دلةطبلؽ األإل ؛(ٓ)كل كقت

 ف يكوف زمنان أقلو أك  (بثٍ لُ ) بِ  وكون: كؿاأل :ربعةأ ]/إِّٔ[ كاف أر رة يفنةصً مي  (وُ تُ ح  صِ وَ )
 وشعار لفظإل؛ ك مفطران أكاف ما ن ئصا (ٔ)ك تردد, أبلة بسكوفالص   يف (ةٍ ينَ نِ أمَ طُ )زمن  (وقَ فَ )
ف ٬تعلو أ ال  إ (ٕ)]صياـ[ ليس على ا١تعتكف : )) مكسل   وى اهلل عليك١تا صح من قولو صل  , بو

كؿ العشر األ اعتكفم كسل   وى اهلل عليو صل  ن  أ)) : ك٠ترب مسلم السابق .(ٖ)((على نفسو 
نينة أطمي يف يكف قل ماأ ء٬تزل فبل, يصح صومو كىو ال. ((من شواؿ كفيها يـو العيد 

؛ بلةالص   ذلك يف لءجز أا ٪ت  إك , يسمى اعتكافا كبل منهما ال  ف  أل؛ العبور (ٗ)بلة كمجردالص  
 . يسمى لبثان  عن الرفع كلو ٔتا ال مالقصد فصل ا٢تو  ف  أًل 

                                                           
 ْٕ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتكاؼ يف العشر األكاخر من رمضاف حىت توفاه اهلل مث اعتكف أزكاجو من بعده ( (ُ

 ( .ُُِٕ) ُّٖ/ِ( , كمسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب اعتكاؼ العشر األكاخر من رمضاف َِِٔ)

 ْٖ/ّخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتكاؼ يف العشر األكاخر من رمضاف حىت توفاه اهلل مث اعتكف أزكاجو من بعده أ( (ِ

(َِّّ. ) 

 ( .ُُِٕ) ُّٖ/ِأخرجو مسلم يف صةيةو, كتاب الصياـ, باب اعتكاؼ العشر األكاخر من رمضاف ( (ّ

 . ُّٓسورة البقرة, آية ( (ْ

 . ّٖٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٕٓ/ٔ, فتح العزيز  َٖ/ْاية ا١تطلب ينظر: هن( (ٓ

 . ُْٗ/ٔ, كفاية النبيو ُّٗ/ِ, ركضة الطالبُت  َْٖ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٕ

, باب االعتكاؼ ( (ٖ (, كالبيهقي يف َُّٔ) َٓٔ/ُ ا١تستدرؾ, كتاب الصـو (, كاٟتاكم يفِّٓٓ) ُّٖ/ّأخرجو الدار قطٍت يف سننو, كتاب الصـو

 ( . ّْٖٕ) ّٔٔ/ٗ( . كضعفو األلبآف يف السلسلة الضعيفة  ٕٖٖٓ) ِّٓ/ْالسنن الكربل, كتاب الصـو , باب من رأل االعتكاؼ بغَت صـو 

 . " َّرد ")ب(  يف( (ٗ
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من خبلؼ  خركجان ؛ يوـه  سني لكن يي  ,ه ٟتظةأجز أ مطلقان  ان افو لو نذر اعتكن  أا تقرر لم ٦ت  كعي 
 (ِ)اهلل عنهم يرض وصةابأم كعن كسل   وى اهلل عليَف ينقل عنو صل   ون  كأًل , (ُ)وكجبأمن 

ما لك  سني كيي , (ّ)صعن الن   ٚتعه  هُف اليـو كما ذكر إيلة اللٍّ  ضمي  سني كيي , اعتكاؼ دكف يـو
مبةث  كما مر يف, لينالو على قوؿ وفي مر   اذإكذا ك , ليناؿ فضلو ويونيف أدخل ا١تسجد 

 .(ْ)وـو ٔتا فيالص   ة يفي  النػٍّ 

 (ٔ)/ضئيصح من حا فبل (ل  حَ ) (ٓ)ا يصح بلبث٪ت  إك , من زيادتو "نينةأفوؽ طم" :كقولو
 ]/بِّٖ[ (ٕ)]من حريـى [ ٓتبلؼ, كثان هم من حيث كونو مي كثً ٟترمة مي ؛ كجنب ءكنفسا

رد ك أبعضهم  يتي أر  مثي   , ئرهمن نظا خذان أفيما يظهر و يصح اعتكافو ن  إخارج ف مرأل كثوً مي 
 وفي (ٖ)]لبثو[ وو ٭تـر علين  إفدكنو  هف على غَت قً مسجد كي  من اعتكف يفقييد باٟتل على الت  

حق ء استيفا عٍت, أمر خارجأًل  (ُُ)ـر٭تا ٪ت  إكثو مي  ف  أب (َُ)كيردي , (ٗ)وفي ومع صةة اعتكاف
 .ىذا َف ٭تـر لذاتة فا١تكث يف, كلو بغَت ا١تكث الغَت كىو حراـ

                                                           
 . ّّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ْٖٗ/ٔ, اَّموع  َْٖ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 )ب( ك )ج( ك )د( ." رضي اهلل عنهم " سقطت من ( (ِ

 . ّّْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِِّ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ّ

 من ىذا البةث . ََْينظر: ص( (ْ

 . " تلبث ")ج(  يف( (ٓ

 من )ب(. /أ(ِْٔهناية )( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٕ

 بت من )ب( ك )ج( ك )د( .كا١تث" لنية ",  األصليف ( (ٖ

 . ّْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٗ

 . " كيرده ")ب(  يف( (َُ

 ." حـر ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُُ
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 ,كغَت العاقل كاَّنوف, الكافر (ُ)]اعتكاؼ[ يصح فبل (لٍ اقِ عَ  مٍ سلِ ن مُ مِ ) وكون :  الثآف
 ذكاتف كره لإك  ,ةرأكيصح من ا١تميز كالعبد كا١ت, ة ٢تمني   ذ الإ ؛كرافكالس  و  كا١تغمى علي

بو  فتَف ت فإنعم , (ّ)ذف سيد كزكجإكحـر بغَت ة, خركجهن للجماعك (ِ)]ةئا٢تي[
كلو نذر اعتكاؼ , (ْ)يي كشر  ز ال وكما نبو عليذهنما فنوياه جاز  إف حضرا ا١تسجد بأمنفعةك

 (ٓ)/قتلٍّ ك طي أ, رثإ كأك كصية أبنةو بيع  آخرُف إذف مث انتقل العبد  باإلزمن معُت  
لكن  ,مستةقا قبل كجوده (ٔ)]ارص[و ن  أل؛ الثاْفذف إجاز ٢تما بغَت  آخركتزكجت 

ركع الش   كيفو, ذر ماَف ياذنا فيجهما كلو من الن  خراإك٢تما , لكجهل ذ إف ا٠تيار مللمشًت 
  الذ ا١تعُت  إ ؛حد٫تا كزمنو معُت  أ ك يفأ كال متتابعان  نان معي   (ٖ)]زمن االعتكاؼ[َف يكن  (ٕ)ذاإ

 . (ٗ)٬توز ا٠تركج منو و الن  أًل ؛ متتابع وزمنك ركع الش   ك يفه, أخَت أ٬توز ت

ك٬توز من , (ُُ)يهاـاؿ كاإلٚتاإل (َُ)/من ]/أِّٗ[ "سعاداإل"عبارة  يف كٔتا تقرر يعلم ما
 كمن بعضو حربكسبو, ل ٮت اف الك  ك, أا١تسجد يف كسبو (ُِ)]مكنأ[ف إذف إا١تكاتب ببل 

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ا٢تيبة ",  األصليف ( (ِ

 . ِْٗ/ٔعزيز , فتح الِٕٓ/ّ, البياف ٔٔٓ/ِينظر: الوسيط ( (ّ

 . ّْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . )ج( /ب( منِٖٓهناية )( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." صلى ",  األصليف ( (ٔ

 . " كإف ")ب(  يف( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." َف يكن اعتكافان " ,  األصليف ( (ٖ

 . ّْٔ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٗ

 )د( . من/ب( ِِٓهناية )( (َُ

 ُٗٓاإلسعاد بشرح اإلرشاد ص( (ُُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." أمكنو ",  األصليف ( (ُِ
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 .سيده كقنٍّ يف نوبة (ُ)]ك[ ,كةر نوبتو  ف كاف يفإ ال  إك , ه كالقنٍّ أهايكال مي 

   ه, تعُت  ا١تنذكر كغَت  ءن سوا, (ِ)كغَتىا ةبلالص   كما يف إبتدائو فيجب يف (ةٍ ي  نِ ) بِ و كون: الثالث
ذر ك الن  أ ,(ٓ)يلٍّ ةكم  (ْ)يركشقاؿ الز   (ّ)كما  عرض للفرضذكر الت  ا١تن ك٬تب يف, ال كأزمانو 

ـو الص   ذر ٓتبلؼُت سبب كجوبو كىو الن  ية الفرض تعا َف يشًتط مع ني  ٪ت  إك , لفليتميز عن الن
 . ذر ٓتبلفهما بالن  ال  إيكوف ال وجوبو ن  أل؛ بلهكالص  

, (ٕ)ركاه الشيخاف, باعتٍّ لئل (ٔ)(دٍ سجِ مَ  يفِ ) إال  يصح االعتكاؼ  فبل ,وا١تعتكف في: الرابع
 و ال يصح يفن  أ فهم كبلموأك , كرحبو ا١تعدكدة منو وكسطة وبُت صةن (ٗ)/فرؽ كال, (ٖ)ٚتاعكلئل
كىو  , جرةأرضو مستأمسجد  كال يف ,ان مسجد عان ئشا هكالفيما كقف جزء ,ةأر ى بيت ا١تمصل  
صح  ان ككقفها مسجد (ُِ)مسطبةن  (ُُ)]فيو[لو بٌت : قوؿ بعضهم مي سنو نعم رجح اإل ,(َُ)لككذ

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." أك ",  األصليف ( (ُ

 . ِٕٗ/ُ, الديباج  ِِّ/ّينظر: التهذيب ( (ِ

 )ب( ك )ج( ك )د( ." كما " سقطت من ( (ّ

 . ِٕٗ/ُينظر: الديباج ( (ْ

 . ّْٔ/ُ: أسٌت ا١تطالب ينظر( (ٓ

 . َْٖ/ٔ, اَّموع  َُٓ/ٔ, فتح العزيز  َِٗ/ّينظر:التهذيب ( (ٔ

(, كمسلم يف َِِٗ) ْٖ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب االعتكاؼ يف العشر األكاخر كاالعتكاؼ يف ا١تساجد كلها ( (ٕ

 ( .ُُُٕ) َّٖ/ِضاف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب اعتكاؼ العشر األكاخر من رم

 .  ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب ُٖٗ/ّ, ا١تغٍت  ٕٕ/ِينظر: بداية اَّتهد ( (ٖ

 . من )ب( /ب( ِْٔهناية )( (ٗ

 . من )ب( " كىو كذلك " سقطت( (َُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُُ

 . " مسبطة ")ب( يف ( (ُِ
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ذ إ ؛مردكد. (ّ)( ِ)مسطبةن  ف َف ينبإيصح ك  :يي ركشالز   (ُ)كقوؿ ,انودر جك  وكما يصح على سطة
و يصح كقف العلو دكف ن  أعلم  كمن ىنا, رضرض ال األتلك األ يف مالذ ءا١تسجد ىو البنا

غَت  مسجد عتكاؼ منلبل ى(ولَ أَ  عٌ امِ جَ )مسجد  (وَ ) (ٓ)كعكسو (ْ)]مسجدان [ السفل
 (ٕ)اهلل عنهم يةابة كغَتىم رضالص  من للخركج من خبلؼ ٚتاعة ؛ (ٔ)جامع ]/بَّّ[
ه غَت  ف  أُت تَت خكقضية األة, كج للجمعن ا٠تر ع (ٗ)اءستغنكلبل, وكلكثرة اٞتماعة في, (ٖ)كجبوهأ
 ن الك كاف ا١تعتكف ٦ت  , أسبوعٚتاعتو ككاف زمن االعتكاؼ دكف األفيما لو كثرت  (َُ)]أكُف[

ذلك ىو قضية  ف  أ :قاؿ يي ذرعيت األأمث ر , كجوفرؽ كىو األ و الن  أكُف كقضية األ, اٞتمعة وتلزم
قاؿ  .(ُِ)افعيظهر عند الش  أمراعاة اٞتمعة  :يي افعر  كقوؿ ال. كاٞتمهور يافعالش   (ُُ)اطبلؽ

 من (ُّ)ف  أص على لن  اك  أم , مراعاة ا٠تركج من ا٠تبلؼاىر بل الظ   وفينازع يي قد  :يي شكر الز  

                                                           
 . " كقولو " )د(يف ( (ُ

 . ّْٕ/ُطالب ينظر: أسٌت ا١ت( (ِ

 . " مسبطة ")ب( يف ( (ّ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ْ

 ." أك عكسو ")د(  يف( (ٓ

 . َْٖ/ٔ, اَّموع  َِٓ/ٔ, فتح العزيز ُُٖ/ّينظر: حلية العلماء ( (ٔ

 )ب( ك )ج( ك )د( ." رضي اهلل عنهم " سقطت من ( (ٕ

( عن علي رضي اهلل عنو , كأخرجو أبو داكد يف سننو, كتاب الصياـ, باب ا١تعتكف ُٕٓٓ) ُٕٔ/ّالقرل الصغار أخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو, باب ( (ٖ

 . ِّٓ/ٕ( عن عائشة رضي اهلل عنها , كصةةو األلبآف يف صةيح أيب داكد ِّْٕ) ّّّ/ِيعود ا١تريض 

 . " كاالستغناء ")ج(  يف( (ٗ

 ك )د( .كا١تثبت من )ب( ك )ج( , األصلسقطت من ( (َُ

 . )ب(" اطبلؽ " سقطت من ( (ُُ

 . َِٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُِ

 )د( ." أف  "سقطت من ( (ُّ
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مراد  ف  أل؛ عاة اٞتمعةر مراعتبايد اؤ ال ي (ّ)من ا١تساجد ءحيث شا (ِ)يعتكف ةاٞتمع ولزمت (ُ)ال
و, فقد ٬تب علي هٓتبلؼ غَت  ,(ْ)اٞتمعة وتلزم على من ال مطلقان  نص سلب كجوب اٞتامعال  

من غَت  عماكلوية اٞتأطلق أك  (ٕ)]الر افعيي [ هذكر  ما "الركضة"صل أ (ٔ)من (ٓ)]حذؼ[ كلذلك
, يـو ٚتعة وفي متتابعان  ر زمنان ذين فأب امعاٞت يف :أم (وِ يفِ )اؼ كاالعت (بُ جِ د يَ قَ وَ ) (ٖ)تفصيل
 . كىذا من زيادتو, تابعيقطع الت   (ٗ)ا٠تركج ف  أل؛ كَف يشًتط ا٠تركج ٢تا و,لزمتن ككاف ٦ت  

 يتأفيبطل بو االعتكاؼ ا١تتتابع كسي, (ُُ)للوالء قاطع(َُ): القاطع لبلعتكاؼ قسماف ف  أعلم أك 
 .الباب  آخر

فلو جامع  ,ىنا كىو ما ]/أُّّ[ ٬تب ىف زمن االعتكاؼ ال :, أمبلعتكاؼ حاالن لقاطع ك 
االعتكاؼ  :أم (وُ عُ قطَ يَ وَ ) (ُِ)االعتكاؼ ٭تسب ىف زمنو ف  أَف يبطل اعتكافو مع  ناسيان 

                                                           
 . " َف ")ب(  يف( (ُ

 . " معتكف ")ب(  يف( (ِ

 . ُُٖ/ِينظر: األـ ( (ّ

 . )ب(" اٞتمعة " سقطت من ( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٓ

 . "  زيادة " قوؿ )د( يف( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٕ

 . ّٖٗ/ِركضة الطالبُت ( (ٖ

 .زيادة " ٢تا " )ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٗ

 . زيادة " قسم ")ب(  يف( (َُ

 )د( ." قسماف: قاطع للوالء " سقطت من ( (ُُ

أيضان باعتبار, فقاؿ "  بدؿ قولو:  " كىو ما ىنا, فلو جامع ناسيان ....يف  " كقد أخذ يف بيانو, ةإف كاف فيو ما يقطع الوالء)ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ُِ

 .زمنو " 
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, بزماف هر ف َف يقدٍّ أتو بني   االعتكاؼ يف ((ِ)/قَ طلَ أَ ن إِ ود ٍ عَ  ةِ ي  نِ بِ  (ُ)]الَ [)من ا١تسجد  (وجٌ رُ خُ )
اعتكاؼ  الثآف إذ ؛راد االعتكاؼأف إ ة كجوبان ي  ذا عاد جدد النػٍّ إف ,(ّ)/هغَت  ـأ بلءو خرج ٠ت ءن سوا

٬تب  لو خرج بعد العـز على العود فبل ماعود  " ةني  ال بً " من زيادتو  وكخرج بقول, (ْ)جديد
عدد  (ٕ)زيادة كما يف  ءن بتداإ (ٔ)تُتدة ا١تكني   (ٓ)و يصَتن  أًل  "؛اَّموع" ٕتديدىا كما صوبو يف

كؿ أة بي  اقًتاف النػٍّ  ف  أب وفي " صلهاأ"  ك "ضةرك التنظَت " كبو يعلم اٞتواب عن, (ٖ)ركعات النافلة
زيد بلة َف يتخلل فيها بُت ا١تالص   نظر لكوف كال, (ٗ)فكيف يكتفى بعزٯتة سابقة, طالعبادة شر 

ىنا  لل ا١تنايفٗت ف  أًل  ؛١تطلق االعتكاؼ لل ا٠تركج ا١تنايفكىنا ٗت, فيهاينا (َُ)ما وعلي زيدكا١ت
 ج مع مارك بعد ا٠ت مات و صَت  ة العود فيما ٨تن فيني  ك , ةي  النػٍّ  يف وحيث استثٌت زمن, (ُُ)/مغتفر

 وفي ييقض ءخركج ٠تبل (ُِ)(الَ )كىو ا٠تركج  زمن ا١تنايف وفي بلو كاعتكاؼ كاحد استثٍتق

                                                           
 كا١تثبت من )ج( ك )د( .ك )ب( " إال  ",  األصليف ( (ُ

 . )ج( /أ( منِٗٓهناية )( (ِ

 ./أ( من )ب( ِْٕ" لغَته " , كىي هناية ))د(  يف( (ّ

 . َْٗ/ٔح العزيز , فت ٓٔٓ/ِ, الوسيط ّٖ/ْينظر:هناية ا١تطلب ( (ْ

 . " نظَت ")ب(  يف( (ٓ

 . " ا١ترتُت ", كىي غَت كاضةة يف )ب()ج(  يف( (ٔ

 . " زيادتو ")ب(  يف( (ٕ

 . ْٖٗ/ٔاَّموع ( (ٖ

 . ّٓٗ/ِ, ركضة الطالبُت  َْٗ/ٔفتح العزيز ( (ٗ

 ." ٔتا ")د(  يف( (َُ

 )د( . /أ( منِّٓهناية )( (ُُ

 . " كال ")ب(  يف( (ُِ
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 ف  أل؛ مطلقة كيـو كشهر (ّ)ٔتدة (ِ)وتني   يفاعتكافو  (رَ د  ن قَ )إِ يقطع االعتكاؼ  فبل (ُ)حاجتو
بُت االعتكاؼ لك ذ فرؽ يف كال, ةي  عند النػٍّ  ]/بِّّ[ تثٌتفهو كا١تس, بد منو لك الذ

من زيادتو  وكخرج بقول, نة كَف يشًتط تتابعان اما غَت معي  ي  أذا نذر إكما , ا١تتطوع بو كالواجب
 ماف ككاف ماخرج لو الف قصر الز  إك  ة كجوبان ي  فيجدد النػٍّ  اٟتاجة ءلو خرج لغَت قضا ما (ْ)ء"٠تبل"

 وعطيق (الَ وَ )و كاف في  مالنقطاع االعتكاؼ الذ؛ (ٔ)م"اٟتاك "خبلفا ١تا يف, (ٓ)عتتابيقطع ال  
ل ككأ من خركج لتربز  تتابعان  :أم –كسر الواك كا١تدب -( ءً الوِ  عُ قطَ يَ  (ٕ)]الَ [ا مَ لِ  ) خركج

 ؛ابعكشهر متتأسبوع أ (ٗ)كاؼتعف نول االكأتابع  نول الت   :أم ((ٖ)عَ ابَ تَ ت َ ن )إِ  يتأي اكغَت٫تا ٦ت  
ة عند ي  ناؼ النػٍّ ئاست يجبفء, ١تا يقطع الوال وخركج ٓتبلؼ, (ُُ)ا١تدة (َُ)ة ٚتيعي  لشموؿ النػٍّ 

 . انقطع ال  إك  ءالوال (ُِ)]عطيق[ال  عند زكاؿ ما ةكٕتب ا١تبادر , العود

                                                           
 . حاجة "" )ج(  يف( (ُ

 ." بيتو ")د(  يف( (ِ

 . " عدة ")ب(  يف( (ّ

 . " ٓتبلؼ " )د( يف( (ْ

 . ُِْ/ِ, الغرر البهية ْٖٗ/ٔ, اَّموع  َْٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٓ

 . ُِّاٟتاكم الصغَت ص( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٕ

 . " تابع ")ب(  يف( (ٖ

 ." اعتكاؼ " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٗ

 . " ٚتع ")ج(  يف( (َُ

 . ُْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب َْٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." يقع ",  األصليف ( (ُِ



   باب في االعتكاف                             اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

426 

م من ٚتاع كاضح عامد عاَف ئاالص   (رَ ط  فَ  ةٍ ابَ نَ جَ  بُ وجِ مُ )قسامو أر ئيقطع االعتكاؼ بسا( وَ )
 ءن سوا, (ِ)ـوالص   يفمبسوطان كما مر   (ُ)ك باستمناء, أهوةل مع الش  ئحا نزاؿ ٔتباشرة ببلإك , تار٥ت
االعتكاؼ  يف كلك٭تـر ذ, (ْ)كؿ البابأية السابقة كلآل, تو لوا١تناف؛ ال (ّ)ـأا١تسجد  جامع يفأ

ٞتواز و؛ خارج ال (ٓ)كما ٭تـر فيو على غَت ا١تعتكف  دا١تسج ا١تستةب يف كيف ,الواجب مطلقان 
يبلجو إر يؤثٍّ  فبل, مث   ]/أّّّ[ مر ىنا ما وفي يتأفي (ٕ)/ا ا٠تنثىم  أ ,(ٔ)مي سنو اإل ونبو علي, قطعو

نزالو إ ى٤تموؿ علر نزالو مؤثٍّ إ ف  أمن  (ٗ)"اَّموع"كما اقتضاه كبلـ , نزؿأف إ (ٖ)ال  إ وحد فرجيأ يف
 ان يضأقسامو أر ئسابيقطعو ( وَ ) من زيادتو ا١تقيد ١تا تقرر " رفط  " كقولو , معان  ومن فرجي

 (ُُ)]ذلك[ ف بواحد منصت  َف ٮترج ا١ت فإك  (فرٌ كُ وُ )٤تـر  (َُ)(كرٌ سُ وَ )كنفاس ( يضٌ حَ )
٤تموؿ على غَت  (ُّ)ف اعتكاؼ ا١ترتدص على عدـ بطبلكالن  , (ُِ)ىليتو للعبادةألعدـ ؛ ا١تسجد

 ال  إك  بسبب تعد بو أر َف يط (ونٌ نُ جُ  الَ ) (ُْ)و مرجوع عنون  أعلى  سلم يبٍتأذا إا١تتتابع حىت 

                                                           
 . ّْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب ِٔٓ-ِِٓ/ٔ, اَّموع  ِْٖ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 من ىذا البةث . ُْٓينظر: ص( (ِ

 . " أك ")ج(  يف( (ّ

 من ىذا البةث .  ِٖٓينظر: ص( (ْ

 . )ب(" كما ٭تـر فيو على غَت ا١تعتكف " سقطت من ( (ٓ

 . ُُٔ/ْينظر: ا١تهمات ( (ٔ

 . من )ب( /ب(ِْٕهناية )( (ٕ

 ." ك " )ج( ك )د(  يف( (ٖ

 .  ِّّ/ٔاَّموع ( (ٗ

 . " كمسكر ")ب(  يف( (َُ

 ك )ج( ك )د( . كا١تثبت من )ب(, األصلسقطت من ( (ُُ

 . ِِْ/ِ, الغرر البهية  ُٖٓ/ٔ, اَّموع  ََٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُِ

 . ْْٗ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ُّ

 .  ّْٔ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٖٓ/ٔ, اَّموع  ْٔٗ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُْ
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رج اف َف ٮت (ُ)فاٞتنو  يف م"للةاك " خبلفان , يقطعانو كال يقطعاف تتابعو فبل( ءٌ اغمَ إِ وَ )كر فكالسي 
مكن لكن ٔتشقة كما أ كو, أفظو فيكن حً كَف ٯت (ِ)خرجأي  ك, أا١تسجد منا ٫تحدأصف با١تت  
ر اٟتامل ذخَتتُت بذلك مع العاأل كيف ,وك جنونأ وائغمإكُف باأل ره يفذلع ,(ْ)فيو (ّ)ذكرهيس

و خراجإ ر يفذع ذ الإ ؛(ٓ)مشقة ببل وفي وفظمكن حً أخرج كقد أي ذا إٓتبلؼ ما , خراجوإعلى 
 يافعكبلـ الش    هاقتضا مالذ لكن, (ٕ)ة"التتمػػ"ك   (ٔ)"هالصأ" ك ة"الركض"كما اقتضاه كبلـ 

من  يتأي ما هديؤ يك  ,(ٗ)/(ٖ)وكالصريح في "اَّموع"ـ ككبل, طبلفاهلل عنو كاٞتمهور عدـ الب يرض
 ا الك ٨توه ٦ت  أ (مٌ الَ تِ حا الَ وَ )  كبل َف ٮترج باختياره  ف  أّتامع ؛ تابعيبطل الت   ال ا٠تركج مكرىان  ف  أ

 (َُ)يقطعو فبل ,مكره كأجاىل  كأكٚتاع ناس , ]/بّّْ[ نزاؿ ببل مباشرةإـو كيبطل الص  
 (وُ لَ وَ ) تابعلت  ل رعاية (ُُ)لوجوب ا١تبادرة بو (وراً فَ ) لم ك٨توه بدنو عن اٞتنابواحملت (لَ سَ غَ  نَ )إِ 

 كأ (ُّ)ماشو كىو و فغطس في (ُِ)ك بركةأ هنر بو ف كافأكو  ف َف ٯتكث فيإا١تسجد  الغسل يف

                                                           
 . ُِّاٟتاكم الصغَت ص( (ُ

 ." إخراج " )د( يف ( (ِ

 . " سيذكرىا ")ب(  يف( (ّ

 )ج( ك )د( . " فيو " سقطت من ((ْ

 . " با١تشقة ")ج(  يف( (ٓ

 . ّٕٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٖٗ/ٔفتح العزيز ( (ٔ

 . ّْٖ-ّّٖتتمة اإلبانة ص ( (ٕ

 . ُٖٓ/ٔاَّموع ( (ٖ

 . )ج( /ب( منِٗٓهناية )( (ٗ

 . ْٗٗ/ٔ, فتح العزيز  ٓٗٓ/ّ, البياف  ٕٔٓ/ِينظر:الوسيط ( (َُ

 .و أف يبادر " بدؿ " لوجوب ا١تبادرة بو "" يلزم)ج( ك )د(  يف( (ُُ

 . " تركة " )د(يف ( (ُِ

 . " ناسو ")ب(  يف( (ُّ
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 كجـز بو يف, (ِ)ماـ عن احملققُتـ كما نقلو اإلحري  ال  إك , ك عجز عن ا٠تركج منوأ ,(ُ)]عائم[
 و يفنمكأف إك  (ٓ)]ثبخ[ك أمن حدث  بالغسل الواج :(ْ)أم (وُ لَ  وجُ رُ الخُ )لو كى  ,(ّ)"عاَّمو "

كاف اعتكاؼ غَت   (ٔ)/فإة ي  نػٍّ لو جدد ال ذا خرجإك , كحرمة ا١تسجد وتؤ صوف ١تر أو ن  أًل  ؛ا١تسجد
, و لبلعتكاؼ١تنافات (ونٍ نُ جُ  ةُ د  مُ )َف ٮترج اَّنوف  اذفيما إ( تغَ لَ وَ ) فبل كما مر ال  إك , متابع

مدة  (وَ )هار لن  بعض ا وعلي يغمأذا إ مئاككالص  , ـوفيجب منو كالن   ءغمآتبلؼ مدة اإل
١تا  خبلفان , (ٖ)هك غَت أ (ٕ)/عذرب لكتفق ا١تكث مع ذأذا إ٭تسب منو  كحيض كنفاس فبل (ةٍ ابَ نَ جَ )

نفس  ف  أعلم نا كٔتا مر كٔتا تقرر ى, للضرركة (َُ)ا يباح لوإ٪ت  ك , و حراـن  أًل ؛ (ٗ)"نوارأل"ا يف
من جنابتو ٤تسوب منو لو َف ز  ف  أ (ُُ)يقطع االعتكاؼ ال االحتبلـ ك٨توه مع ا١تبادرة بالغسل ال

 (ُْ)قولو هدي٭تسب كما يف (ُّ)اَفء ماضك٬تب ق ,(ُِ)م"اٟتاك "١تا يو٫تو كبلـ  خبلفان , يبادر
 ز .تربي كيقضى زمن عذر ال , يتاآل

                                                           
 كا١تثبت من )د( .ك )ج( " غائم ", كيف )ب( " عاَف " ,  األصليف ( (ُ

 . ُُُ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ِ

 . ِٔٓ/ٔاَّموع ( (ّ

 . )ب(" لو أم "سقطت من ( (ْ

 من )ب( ك )ج( ك )د( . كا١تثبت" جنب ",  األصليف ( (ٓ

 )د( . /ب( منِّٓهناية )( (ٔ

 . من )ب( /أ(ِْٖهناية )( (ٕ

 . ّْٕ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِٖٗ/ُ, الديباج  ّٖٗ/ِينظر: ركضة الطالبُت ( (ٖ

 . ِّٓ/ُاألنوار ( (ٗ

 )د( . " لو " سقطت من ( (َُ

 . " إال ")ب(  يف( (ُُ

 يض, كاٞتنوف, كالسيكر, كالكفر, ال اإلغماء " .. كلفظو : " كيقطعو اٟتُِّاٟتاكم الصغَت ص( (ُِ

 ." ما ال " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُّ

 . " كبلمو ")ب(  يف( (ُْ
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ف كثرت كَف تكن كتابة إ ال  إكخياطة   ]/أّّٓ[ ا١تسجد عة يفنيكره للمعتكف الص   ال: فرع
مر أكي, جزكٍّ ف يي أك ف يتزكج أك , ف يتزينأك , يبتطيف أك , (ُ)باعتٍّ لئله ف يسرح شعر أكلو , علم

ك جادؿ بغَت حق أ ب  سف إفو, مث فيأ ٔتا ال ةدثكيت, ضياعود كتعهي  ,ايشوصبلح معإب
 .نتهىإ .(ِ)ثوابو قصنك أبطل ثوابو 

كُف كاأل, (ٕ)غسل يدهي (ٔ)فأكل كيشرب ك أي (ٓ)فكأ ,(ْ)]األكؿ[ (ّ)ـوالص   مر يف قياس ماك 
٤تل ذلك  ف  أككاضح , اسيبعد عن نظر الن   (ٖ)حيث ءناإ كالغسل يفة ٨تو سفر  كل يفاأل

 ال  إك  دكانان  هخذكَف يت   هر حيث َف يقذٍّ  (َُ)وكتكره اٟترفة في, (ٗ)ـحري  ال  إك  هحيث َف يقذر 
الوضوء  ٓتبلؼ (ُّ)با١تستعمل وةض٬توز ن كال, تف قل  إببلحاجة ك  (ُِ)كا١تعاكضة, (ُُ)حـر
 يف وقتصر عليأك , (ُْ)غَتهك  مي البغو  كما ذكره  وكغسل اليد فيو, رضأ يف ئوسقاط ماإك و, في

                                                           
(, كمسلم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب َِِٖ) ْٖ/ّأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب االعتكاؼ, باب اٟتائض تيرجٍّل رأس ا١تعتكف ( (ُ

 ( .ِٕٗ) ِْْ/ُلو كطهارة سؤرىا جواز غسل اٟتائض رأس زكجها كترجي

 من )ب( ك )ج( ك )د( ." ثوابو " سقطت ( (ِ

 من ىذا البةث . ْٔٓينظر: ص( (ّ

 . )ب( ك )ج( ك )د(  يف األصل " الثآف ", كا١تثبت من ( (ْ

 . )ب(" أف " سقطت من ( (ٓ

 من )ب( ك )ج( ك )د( ." أف " سقطت ( (ٔ

 ." بدنو ")د(  يف( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .ة " َف " , زياد األصليف ( (ٖ

 . من )ب(قولو: " ككاضح أف ٤تل ذلك حيث َف يقذره كإال  حـر " سقطت ( (ٗ

 . زيادة " بنةو خياطة ")ب( يف ( (َُ

 . من )ب(قولو: " حيث َف يقذره كَف يتخذه دكانان كإال حـر " سقطت ( (ُُ

 . " كا١تعاكضة " )ب(  يف( (ُِ

 . تسل "" با١تغ)ب(  يف( (ُّ

 . ِّٗ/ّينظر:التهذيب ( (ُْ
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, (ِ)ليهماإكغسل اليد ٭تتاج  ىءوضالت   ف  أب يي ركشفرؽ الز   وكعلي, (ُ)" صلهاأ"  ك "الركضة"
 ال ان و يفعل قصدن  إضح فٓتبلؼ الن  , (ْ)( ّ)وٚتاع ّتواز الوضوء فينذر اإلنقل ابن ا١ت كمن مث  

 ءكما, غَت مستعمل وماء الوضوء بعض ف  أكب ,ال يغتفر قصدان  ما ان يغتفر ضمن يءكالش  , اجةٟت
ه ختار جواز أك  "اَّموع" يف لكف ذلكن ضع  , ضحٓتبلؼ ماء الن  , غسل اليد غَت مستعمل

 ك "ضةرك ال" يف على ما ]/بّّٔ[ كُفاأل خبلؼ ءناإ يف وصد فيفكاالحتجاـ كال, (ٓ)ان يضأ
ا٠تارجة من  ءمار الدٍّ ئكاٟتق ُّما سا, (ٕ)"اَّموع" كمكركىاف كما جـز بو يف, (ٔ)"صلهاأ"

  (ٗ)]وكل[, حـر ءناإ كلو يف (ٖ)وك تغوط فيأؿ اك بأ وف لوثإف, للةاجة ؛االستةاضةك يدماآل
, منو ْتاؿ يءذ ال يعفى عن شإ ؛ـفةش من الد  أ (َُ)]البوؿ[٨تو  ف  أل؛ لسعلى ٨تو س

عل ا١تتنجسة دخاؿ الن  إبدليل جواز ؛ ة ٟتاجال  إ ويدخاؿ ٧تاسة فإكذا ٭تـر ك , ُف القبلةإك٭تـر 
كٝتاع  ةأكقر و, ىلأؿ بالعبادة كالعلم ك٣تالسة شتغاكُف با١تعتكف االكاأل, من التلويثأذا إ وفي
 كقصص   ال  إك , فهاـ العامةأك٭تتملها , ليست موضوعو اليت زماغق كا١تئث كالرقاحادياأل

 

 
                                                           

 . ّّٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْْٖ/ٔفتح العزيز ( (ُ

 . ّْْ/ُينظر:أسٌت ا١تطالب ( (ِ

 . ُّٗ/ٓينظر: األكسط يف السنن كاإلٚتاع كاإلختبلؼ ( (ّ

 . )ب(قولو : " كمن مث نقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع ّتواز الوضوء فيو " سقطت من ( (ْ

 . ّٓٓ/ٔاَّموع ( (ٓ

 . ّّٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْْٖ/ٔفتح العزيز ( (ٔ

 . ّّٓ/ٔاَّموع ( (ٕ

 . )ج(" فيو " سقطت من ( (ٖ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." ال ",  األصليف ( (ٗ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (َُ
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حرمت  (ّ)مدقللوا (ِ)]ا١تنسوب[ اـ ك٨توىاكفتوح الش  , (ُ)ة/نبياء كحكايتهم ا١توضوعاأل
 . (ْ)غَت ا١تسجد كلو يف وكٝتاع اءتوقر 

لكن و, حد٫تا فيإل ((ٔ)]ذرٍ نَ بِ [ دٌ سجِ مَ  ةٍ الَ صَ لِ )ال  (وَ ) (ٓ)عتكاؼأم: لبل (وُ لَ  نُ ي  عَ ت َ ي َ  الَ وَ )
 بلة ٬توز يفلص  ا لفكذا نك , (ٖ)من ا١تساجد الثبلثة هغَت  (ٕ)ك٬توزاف يف, يندباف فيما عينو

 يف وٓتبلف, ذربالن   (ُِ)فلـز وا١تسجد سنة في ف  أل؛ ٓتبلؼ فرضها, (ُُ)/(َُ)ا١تسجد (ٗ)غَت
قياسان غَت ا١تسجد  ٬توز يف ف الأ يفينبغ ,سنة كما مر (ُّ)]فيو[١تسجد ا فيما ال  , إالنافلة

 ]/إّّٔ[ ,ىقصكاأل, كمسجد ا١تدينة, اٟتراـ( ا١تسجد ةُ ثَ الَ )الث   ا١تساجد( ال  )إِ على الفرض 

                                                           
 )ج( . /أ( منَِٔهناية )( (ُ

 ك )ج( ك )د( .كا١تثبت من )ب( " ا١تشو ",  األصليف ( (ِ

, ٝتع من صغار التابعُت فمن بعدىم, باٟتجاز كالشاـ, كاف إماما عا١تا, كلد: بعد العشرين كمائة, أبو عبد اهلل ,٤تمد بن عمر بن كاقد الواقدم ا١تدٓف( (ّ

 .ق(ُِٖ)مات سنة ٙتاف عشرة كمائتُت, َتىالو التصانيف يف ا١تغازم كغ يف اٟتديث كتكلموا فيو. بالدر الثمُت كا٠ترز  ٚتع فأكعى, كخلط الغث بالسمُت,

 . َِ/ُ, شذرات الذىب ْْٓ/ٗ, سَت أعبلـ النببلء ّْٖ/ْينظر: كفيات األعياف 

 . )ب(قولو : " كاألكُف با١تعتكف ......كلو يف غَت ا١تسجد " سقطت من ( (ْ

 . " االعتكاؼ " )د(ك)ب(  يف( (ٓ

 ك )د( .كا١تثبت من )ب( ك )ج( " بنذره ",  األصليف ( (ٔ

 .زياة " مسجد ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٕ

 . )ب( ك )ج(" من ا١تساجد الثبلثة " سقطت من ( (ٖ

 . " خَت ")ب(  يف( (ٗ

 . ُْٖ/ٔ, اَّموع  َٓٓ/ٔ, فتح العزيز  ٕٕٓ-ٕٔٓ/ّينظر: البياف ( (َُ

 . من )ب( /ب(ِْٖهناية )( (ُُ

 . " فيلـز "ك )ج(  " فلـز " سقطت من )د(, كيف )ب(( (ُِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُّ
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, مساجد ةً ُف ثبلثإ ال  إحاؿ الرٍّ  تشدي  ال)) : مكسل   وى اهلل عليقاؿ صل   ,(ُ)  ١تزيد فضلهافتتعُت  
 مي ٟتق البغوٍّ أك , (ِ)الشيخافه ركا .((قصىا١تسجد األك , كا١تسجد اٟتراـ, ىذا ممسجد

 ها٠ترب ككبلـ غَت  ف  أب كرد  , مكسل   وى اهلل عليصل   بالن   دمساج (ّ)/رئدينة سأتسجد ا١ت
و  صبلة في))  :ف صح خربإبلثة ك بالث   ءٟتاؽ بعضهم مسجد قباإ كبو يعلم ردي , (ْ)يأباه

 و؛زيد في ما م الكسل   وى اهلل عليصل   وزمن كاف يف نة ماكا١تراد ٔتسجد ا١تدي .(ٔ)(((ٓ)كعمرة
 ونازع فإك , (ٖ)كؿا٠ترب األ شارة يفاإل من خذان أ؛ (ٕ)مي وك كما قالو الن  ,الختصاص ا١تضاعفة بو

 . (َُ)( ٗ)"يضاحاإل"حاشية  يف وكثَتكف ١تا بيتن  وفي

, ا١تسجد اٟتراـ عنهما ءك٬تزل, فضل منوأو ن  أًل ؛ (ىقصَ األَ  نِ عَ  ةِ ينَ دِ المَ  دُ سجِ مَ  ءىُ جزِ يُ وَ )
 يقـو ال :, أمعكس كال, ك بونسكتعلق ال وفضيلت ةلزياد؛ قصىعن مسجد ا١تدينة كاأل :أم

                                                           
 . ِّْ/ِ, الغرر البهية  ِْٖ-ُْٖ/ٔ, اَّموع  َْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

( , كمسلم يف صةيةو, كتاب الصبلة, باب ُُٖٖ) َٔ/ِأخرجو البخارم يف صةيةو, كتاب الصبلة, باب فضل الصبلة يف مسجد مكة كا١تدينة ( (ِ

 ( .ُّٕٗ) َُُْ/ِإال إُف ثبلثة مساجد  ال تشد الرحاؿ

 )د( . /أ( منِْٓهناية )( (ّ

 . ِّْ/ِينظر: الغرر البهية ( (ْ

 . " كغَته " )د( يف( (ٓ

(, كالنسائي يف السنن الكربل, كتاب الصبلة , باب فضل مسجد قباء ُُٖٗٓ) ّٖٓ/ِٓأخرجو أٛتد يف ا١تسند من حديث سهل بن حنيف ( (ٔ

كصةةو األلبآف يف ( . ُُِْ) ّْٓ/ُ(, كابن ماجو يف سننو, كتاب الصبلة, باب ما جاء يف الصبلة يف مسجد قباء َٖٕ) ّٕٖ/ُكالصبلة فيو 

 ( .ّْْٔ) َُِّ/ٕالسلسلة الصةيةة 

 . ْٕٔينظر: اإليضاح يف مناسك اٟتج كالعمرة ص( (ٕ

 ." اآليت ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٖ

 . ُٕٓحاشية ابن حجر على شرح اإليضاح ص( (ٗ

 . من )ب(قولو : " ١تا بينتو يف حاشية اإليضاح " سقطت ( (َُ
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 (ّ)]اتفاكهت[كدليل , (ِ)فضليةرعاية لؤل؛ اٟتراـ (ُ)٫تا مقاـ ا١تسجد كال, قبلو قصى مقاـ مااأل
م كسل   وى اهلل عليو صل  ن  أ)) : (ْ)الرب ابن عبد وكما قال  وح من غَت مطعن فيص ماالفضيلة  يف

كصبلة , ا١تسجد اٟتراـ ال  إ هلف صبلة فيما سواأفضل من أىذا  ممسجد صبلة يف: قاؿ
 ى اهللو صل  ن  أصح  ما (ٔ)مع .(ٓ)(( ىذا مصبلة يف مسجدئة ممن  لفضأا١تسجد اٟتراـ  يف

ئة صبلة فيما اٜتسم ]/بّّٖ[ فضل منأقصى ا١تسجد األ صبلة يف: )) م قاؿكسل   وعلي
 ف  أا٠تربين  (ٖ)]قضيةك [و, قبل بقرينة ما, غَت ا١تسجد اٟتراـ كمسجد ا١تدينة :أم .(ٕ)((هسوا

من  واستثنائ ُف ا١تسجد اٟتراـ يفإفيضم , ئة صبلةاقصى ٓتمسمفضل من األأمسجد ا١تدينة 
ك الكعبة أ, (ٗ)تجر من البياٟت يف ك الكعبة كماأ ,هً كغَت  مي كىو اٟتـر كلو عند ا١تاكردً , كؿاأل

 فبل وكعلي, (ُّ)كىو ا١تعتمد ,(ُِ)بثالثها "موعَّا" ـز يفج (ُُ)( َُ)قواؿ, أحو٢تا كا١تسجد

                                                           
 . )ب(" ا١تسجد " سقطت من ( (ُ

 . ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُْٖ/ٔ, اَّموع  ُِٗ/ّينظر: التهذيب ( (ِ

 .)ب( ك )ج( ك )د(  يف األصل " تفاكهتما ", كا١تثبت من( (ّ

 . ِٔ/ٔينظر: التمهيد ( (ْ

( , كابن حباف يف صةيةو, كتاب الصبلة, باب ذكر فضل الصبلة يف ا١تسجد ُُُٕٔ) ُْ/ِٔمن حديث عبداهلل بن الزبَت  أخرجو أٛتد يف ا١تسند( (ٓ

 ( . ُُٖٔ) ََِ/ّ( . كصةةو األلبآف يف التعليقات اٟتساف على صةيح ابن حباف  َُِٔ) ْٗٗ/ْاٟتراـ على الصبلة يف مسجد ا١تدينة 

 . "ك")ب(  يف( (ٔ

( . كضعفو األلبآف يف السلسلة َٗٔ) ٗٔ/ِ(, كالطةاكم يف مشكل اآلثار ُِْْ) ٕٕ/َُر يف مسنده من حديث أيب الدرداء أخرجو البزا( (ٕ

 ( .ّٓٓٓ) ٖٔٓ/ُُالضعيفة 

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., " كقرينة ", األصليف ( (ٖ

 . ُّٔ/ِينظر: البياف ( (ٗ

 . ُٖٗ/ّينظر: اَّموع ( (َُ

 . "" أقوؿ )ب(  يف( (ُُ

 . َُٗ/ّاَّموع ( (ُِ

 . ّْٖ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ُّ
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الكعبة  يف فلو نذر اعتكافان , جزاءفضل من بقية األأف كاف إ ك عُتي يتعُت جزء من ا١تسجد بالت  
 , فقوؿفيها (ِ)]ةصبل[لو نذر ذر فيما الن   يف يتأي على ما قياسان  ؛ا١تسجد حو٢تا (ُ)وجزئأ

: ارحكقوؿ الش  , ا١تراد ا١تسجد حو٢تا ٚتيع ا١تسجدك , ضعيف. (ْ)اىر نفسهاالظ  : (ّ)/مسنو اإل
و ن  أب يردي  .(ٓ)فػػػػػػػػائدة "حو٢تا"قولو لكذلك َف يكن   و كافذ لإ ؛ٚتيع ا١تسجد و ا١تطاؼ الن  أ

ة ال عن بقي   (ٔ)ة مساجد اٟتـرًتاز عن بقي  االح " حو٢تا" دة قولوئفا ف  أكب, مناؼ لكبلمهم
بلثة الث   (ٖ)مسجد غَت اعتكاؼ متتابع يف كلو شرع يف ,ا١تسجد ا٠تارجة عن ا١تطاؼ (ٕ)جزاءأ

مثل  آخرُف مسجد إا خرج لقضاء اٟتاجة ف عدؿ ١ت  إنعم , تابعالت   (َُ()ٗ)نقطعيئبل لً ؛ تعُت  
 ومٍ صَ لِ وَ ) (ُْ)لبلعتكاؼ :أم (وُ لَ  (ُّ)]نُ ي  عَ ت َ ي َ وَ [) (ُِ)احملذكر اءنتفإل؛ جاز (ُُ)قلأف ومسافت

                                                           
 . زيادة " عن ")ج(  يف( (ُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." صلو ",  األصليف ( (ِ

 . من )ب( /أ( ِْٗهناية )( (ّ

 . ُُٖ/ْينظر: ا١تهمات ( (ْ

 /ب .ِٕٔينظر: شرح اٞتوجرم ( (ٓ

 . " اٟتراـ " )د( يف( (ٔ

 . )ب(طت من " أجزاء " سق( (ٕ

 . " من ")ب(  يف( (ٖ

 . " يقطع ")ج(  يف( (ٗ

 . زيادة " عن ")ب(  يف( (َُ

 . " بأقل ")ب(  يف( (ُُ

 . ِْٖ/ٔ, اَّموع  َٕٓ/ٔ, فتح العزيز  ٕٗ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ُِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كتعُت ",  األصليف ( (ُّ

 . " االعتكاؼ " )ب( ك )د( يف( (ُْ
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بلة الص   يف (ِ)كما ذكرو, ٔتا التزم ءذر كيـو اٞتمعة كفاالن   يف عُت  زمن  ((ُ)ةٍ الَ صَ وَ  ]/أّّٗ[
قاسا  صبلن أه لكنهما مشيا ىنا على مقابلو كجعبل, (ّ)ذرالن   الشيخاف يف ورجة ىو ما

 يف (نَ ي  عُ  (ٖ)نٌ مَ زَ )٢تا  (ٕ)/يتعُت   فبل (ةٍ قَ دَ صَ  الَ ) (ٔ)م"ٟتاك ا" (ٓ)وكمن مث مشى علي, (ْ)وعلي
قدٔف من جواز الت   مي سنو اإل وليإ١تا ماؿ  خبلفان , خَت عنوأكالت   وقدٔف عليبل ٬توز الت  , ذرالن  

فبل ٬توز تقدٔف كاحد منها على  وبلثة قبلٓتبلؼ الث  , (َُ)لك ٟتصوؿ ا١تقصودكذ ؛(ٗ)فقط
 (ُِ)"قضىي" (ُُ)ءك٬توز بنا, ف تعمدهإبذلك  يأمثعنو ك  رخ  أف إ (ىقضَ يُ وَ ) الزمن ا١تعُت  

  ٢تا كالتعُت  يو ن  إف, دقةؼ الص  ذر ٓتبلالن   يف يتأكما ي (ُّ)للص ـو  مكاف كال يتعُت  , للمفعوؿ
 (وُ كسَ و عَ )أَ ك يصـو أ( ماً ئِ اصَ  فَ عتكِ ن يَ أَ  رذَ ن نَ إِ وَ )  (ُْ)"الركضة" ٬توز نقلها عنو كما يف

, مهماو التز ن  أل؛ (ُٓ)ـواالعتكاؼ كالص   أم: (اهُ مَ زِ لَ ) باعتكاؼ, أك ف يصـو معتكفان أ :أم

                                                           
 ." كلصبلة ")د(  يف( (ُ

 . " ذكره " )ج( ك )د( يف( (ِ

 . ْٕٗ/ٖ, اَّموع  ّٖٔ/ُِينظر: فتح العزيز ( (ّ

 . ِْٖ/ٔ, اَّموع  َٕٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 .زيادة " يف ")د(  يف( (ٓ

 . ُِّاٟتاكم الصغَت ص( (ٔ

 . )ج(/ب( من َِٔهناية )( (ٕ

 . " كمسجد " بدؿ " زمن ")ج(  يف( (ٖ

 . ُّٖ/ْظر: ا١تهمات ين( (ٗ

 . زيادة " بو " )ب( ك )د( يف( (َُ

 . " بنائو ")ب( يف  ((ُُ

 )ب( ." يقضى " ىسقطت من ( (ُِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُّ

 . ِّٗ/ّركضة الطالبُت ( (ُْ

 . " للصـو ")ج(  يف( (ُٓ
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ف إف, بسورة كذا يف يصلأكما لو نذر  (ِ)ذرو قربة فلـز بالن  ن  أًل ؛ (ُ)بينهما (معُ الجَ )كلزمو 
 مي سنو اإل ثكْت, ١تلتـزبا ءلعدـ الوفا ئو؛ ٬تز ذر َفىذا الن   بغَت ك كاجبان , أنفبلن  مان ئاعتكف صا

  (ْ)]كىمأ[ف إك  (ّ)/و٬تب استيعاب فيما ذكر ك٨توه اعتكاؼ ٟتظة من اليـو كال وو يكفين  أ
 ]/بَّْ[ لكن يسن, أم فظ صادؽ على القليل كالكثَتالل   ف  أل؛ (ٓ)كبلمهم خبلفو

: رحاكقوؿ الش  , لصةة االعتكاؼ ـو شرطان الص   (ٔ)من خبلؼ من جعل خركجان , واستيعاب
 (ٖ)جزء منو خبلذا إو ن  أل؛ حاضك  ف يصـو معتكفان أاليـو فيما لو نذر  االعتكاؼ ٚتيع (ٕ)لزـك

, رظن وفي. (َُ)هارمساؾ ٚتيع الن  إـو ذ الص  إ ؛عتكفان و َف يصم من  أصدؽ  (ٗ)/عن االعتكاؼ
 اءالنتف؛ نفأستا فجامع ليبلن  متتابعة صيامان  اـ كلياِفي  أكلو نذر اعتكاؼ , ل بو ٦تنوعه كما عل  

, (ُِ)(ُُ)يي رامقالو الد  , ـوالص   ييقض كال واعتكف يصح صومو كالعيد ال  كقتان كلو عُت  , معاٞت
, بصبلة ٤ترمان  ٔتصليان  ايتهم اٟتقو أمث ر , ا مر٦ت   خذان أ ةك بصبلأ (ياً ل  صَ مُ )ف يعتكف أ نذر (وأَ )

ف أ :أم (وُ كسَ و عَ ) أَ يشًتط  الو ن  أمر  كقياس ما, بد من ذكر ٤ترمان  و الن  أكىو يوىم 
 :أم (امَ زِ لَ ) ـ بصبله معتكفان رً ف ٭تي أ ك, أيضان أا مر ٦ت   خذان أك باعتكاؼ , أمعتكفا ييصلٍّ 

                                                           
 . ْٖٓ/ٔ , اَّموع ْٖٔ-ْٖٓ/ٔ, فتح العزيز  ِِِ/ّينظر: التهذيب ( (ُ

 . " النذر ")ج(  يف( (ِ

 )د( . /ب( منِْٓهناية )( (ّ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." توىم " ,  األصليف ( (ْ

 . ّْٓ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٓ

 . زيادة  " أف ")ب(  يف( (ٔ

 ." لـز ")د( يف ( (ٕ

 . " منو جزء ")ج(  يف( (ٖ

 . )ب( /ب( منِْٗهناية  )( (ٗ

 /أ .ِٕٕاٞتوجرم  ينظر: شرح( (َُ

 . ّْٓ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ُُ

 . " ا١تاكردم ")ب( يف ( (ُِ
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بله فعل ذ الص  إ ؛(ُ)بينهما ( معٍ جَ  الَ )بِ دكهنما  ما ئو٬تز  كال فركعتا :, أمبلةاالعتكاؼ كالص  
حد٫تا أفجعل , كفٌّ  ف كلٌّ إفـو لتقارُّما الص  ٓتبلفو مع  ,ان لكونو كفي ؛ االعتكاؼال يناسب 

 ان يضأك , لزماه ببل ٚتع بينهما وعكس أكيا ف يصـو مصلٍّ أكمن مث لو نذر , خرلآل كصفان 
فاٞتمع بُت  ان يضأك  ,لصةة االعتكاؼ ان بلة شرطـو دكف الص  جعل الص   فجرل خبلؼ يف

من حيث   يذ ىإ؛ بلةؼ الص  ٓتبل, فضل من الفرقاف بينهماأ ]/أُّْ[ ـواالعتكاؼ كالص  
 وـو يزيد ثوابو عليالعتكاؼ مع الص  كا, تزيد ثواُّا بكونو يفعلها معتكفان  كوهنا صبلة ال

 فاندفع استشكاؿ, جنىب عنهاأذ ىو إ ؛بلةفو مع الص  ـو من سننو ٓتبلذ الص  إ ؛بدكف صـو
كلو نذر اعتكاؼ , ك العمرةأ حراـ باٟتجبلة فيما ذكر اإلككالص  , السابق (ِ)للفرؽ مي نوٍّ القوي 

 رذبالن   فظ االستيعاب سلوكان ف اقتضى ظاىر الل  إك يـو ركعتاف  (ّ)لكللزمو  اـ مصليان ي  أ
ف أك نذر , أتكرر كل يـوكتاـ ي  تستوعب األ بلة ا١تفركضة الذ الص  إ ؛رعمسلك كاجب الش  

 ـو يفالص   وففاتو لزم مان ئك رجب صاأ ,و قطعان قضائ يفصـو  ويعتكف رمضاف ففاتو َف يلزم
ف أ ي  هلل عل: ف قاؿأك  (مٌ ئِ اصَ  وَ ىُ وَ ) مثبلن  يومان  (ْ)(و)أَ ذر مقصود ىنا بالن   ون  أًل  ؛وقضائ

ـو م كاف الص  ئصا وكوف فيأك , أ"كاك"ببل  (ٓ)مئصا وفي, أك أنا مئصا ونا فيأك  يومان اعتكف 
 ءلعدـ الوفا؛ خرحد٫تا عن اآلأد فراإفليس لو ه, عن نذر  (ٔ)ٮترج بو ملذاالعتكافو  شرطان 
كاف من شهر أ سواءن  (ٖ)مان ئصا ويـو يكوف في ي(فِ )ف يعتكف أ (ٕ)/(هُ أَ جزَ )أَ ك, با١تلتـز

                                                           
 . ّّْ/ٔ, كفاية النبيو  ّْٗ/ِ, ركضة الطالبُت  ْٕٖ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُ

 . " الفرؽ ")ج( يف ( (ِ

 . " كل ")ج( يف ( (ّ

 . ب(من ) قولو: " يعتكف رمضاف ففاتو .....مقصود ىنا بالنذر, أك " سقطت( (ْ

 .)ب(  قولو: " أك أنا فيو صائم " سقطت من( (ٓ

 . " ٬تزيو " بدؿ من " ٮترج بو ")ب( يف ( (ٔ

 . )ج( /أ( منُِٔهناية )( (ٕ

 ." صائمان فيو " )ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ٖ
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, (ّ)بصفة كقد كجدت ل اعتكافان ب, و َف يلتـز صومان ن  أًل ؛ (ِ)كلو نفبلن  هغَت  (ُ)ـأ (انَ ضَ مَ رَ )
ٮترج عن عهدة  و الن  أل ؛لفن  ـو الالص   ييكف ]/بِّْ[ ال :ارحالش   (ْ)/فاندفع قوؿ

 (ٕ)"الركضةػػ"ك  (ٔ)صلوأكعبارة و, من زيادت "مئصا ونا فيأك "رة صو  ةفادإك , (ٓ)بفعل ال  إالواجب 
ـو ذ قيد الص  إ ؛عليل ا١تذكورك٫تا ا١تناسباف للت  , خَتتُت فقطورتُت األا تفيد الص  ٪ت  إكغَتىا 
ا مر لك قد يشكل ٦ت  كذ ,فيها للةاؿ "الواكف" فنٍّ ا صورة ا١تصم  أك , ـوللص  صفة  قعفيهما كا

ىذا باعتبار  ف  أكجوابو  ,ةك ٚتلأمفادىا كاحد مفردة كانت  ذ اٟتاؿإ ؛مان ئف يعتكف صايف أ
, صـو (ٗ)ءنشاإنفسها فجعلت دالة على التزاـ  استغبلؿ ٢تا يف ال (ٖ) فا١تفردةال  كإصل األ

ان فا١تفردة كقعت قيد ان يضأك , صـو ءنشاإل مفيدان قييد فيها مستقلة فلم ٬تعل الت   ةكاٞتمل
 كقعت قيدان  ةلكاٞتم, (ُُ)/د بو االعتكاؼيتقي   (َُ)نشاء صـوإبلعتكاؼ فدلت على التزاـ ل

من  ذا اعتكف يومان إف, ركؼظرؼ ال للمظ  قيد لل يفه وكقع االعتكاؼ في ملليـو الذ

                                                           
 . زيادة  " من ")ج( يف ( (ُ

 . " نذران ")ج( يف ( (ِ

 . ّْٓ/١ُتطالب , أسٌت ا ْٖٓ/ٔ, اَّموع  ِِِ/ّينظر: التهذيب ( (ّ

 من )ب( . /أ(َّْهناية )( (ْ

 /ب .ِٕٕٕينظر: شرح اٞتوجرم ( (ٓ

 . كعبارتو: " كلو نذر أف يعتكف يومان ىو فيو صائم " . ُِّينظر:اٟتاكم الصغَت ص( (ٔ

 . كعبارتو: " إذا نذر أف يعتكف يومان ىو فيو صائم أك أيامان ىو فيها صائم " . ّْٗ/ِركضة الطالبُت ( (ٕ

 . " فا١تفرد ")ج( يف ( (ٖ

 . " اتساؽ ")ب( يف ( (ٗ

 من )ب( . قولو: " كأيضان فا١تفردة كقعت لبلعتكاؼ, فدلت على التزاـ إنشاء صـو "  سقطت( (َُ

 )د( . /أ( منِٓٓهناية )( (ُُ
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كقع  كبتامل ىذا يندفع ما, زأجأف ؤتا التزم دان رؼ مقي  ظ  كجد الأ (ُ)فقد رمضاف مثبلن 
 .ىنا  هكغَت  (ِ)ارحللش  

 لو نذر يومان  ٓتبلؼ ما, بدلو ال ليلةن  ااعتكاؼ يومن  ئوا ٬تز ٪ت  إ (   فَ  وماً يَ )ف يعتكف أ نذر (و)أَ 
َف  حيث (ٓ)يلاللٍّ  و٤تل ف  أككاضح  ,(ْ)ا١تتوِفٍّ  لوقا, يل بدلواللٍّ  ئوو ٬تز ن  إف (ّ)ففات نان عي  مي 
اليـو  كُف يشًتط يفاٟتالة األ كيف, كميل كجب الت  ال  إ ك عن اليـو ا١تعُت   ]/أّّْ[ (ٔ)قصين

االعتكاؼ  اءجز أل بُت لٌ خْتيث ال يت, بُت ساعاتو (يقٍ فرِ تَ  الَ بِ ) (ٖ)يكوف (ٕ)فأ ويعتكف مالذ
فظ ا١تفهـو من ل ف  أل؛ هرٓتبلؼ الش   ئواـ َف ٬تز ي  أ (ٗ)فقو منلفلو , زمن ببل اعتكاؼ وفي

ُف مثلو كَف إكقت الظهر  (ُّ)لو اعتكف من ما (ُِ)كثرينعند األ (ُُ)كمنو ,(َُ)اليـو االتصاؿ
 و الن  أسةاؽ إ يبأيخاف عن لكن نقل الش  , سجدا١ت يف بيتوتةتابع بالٟتصوؿ الت  ؛ ٮترج ليبلن 

                                                           
 . من )ب( قولو:  " قيد للظرؼ ال للمظركؼ, فإذا اعتكف يومان من رمضاف مثبلن فقد " سقطت( (ُ

 .الشارح " ")د( يف ( (ِ

 . )ج( " ففات " سقطت من( (ّ

 . ِّٓينظر: تتمة اإلبانة ص( (ْ

 )ج( ك )د( . " الليل " سقطت من( (ٓ

 . زيادة " الليل " )ج( ك )د(يف ( (ٔ

 . زيادة " ال ")ج( يف ( (ٕ

 . من )ب( قولو: " ال ليلة بدلو ٓتبلؼ ما لو نذر ........يعتكفو أف يكوف " سقطت( (ٖ

 .يف "" )ب( يف ( (ٗ

 . ْْٗ/ٔ, اَّموع  َٖٓ/ٔ, فتح العزيز  َُٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (َُ

 ب( " زمنو " .(يف ( (ُُ

 . يف )د( " األكثر "( (ُِ

 " من " سقطت من )ج( .( (ُّ
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ى ق, ليس منو مال بتخلٌ ساعاتو  (ُ)لتفرؽ؛ ئو٬تز  إف  القدر مكث ىذا كيتعُت  . (ِ)كىو الوجو :االى
لتـز يـو ا١ت (ْ)ف  أب وظرا فيكن, يومان أكلو الظهر, فيمتنع ا٠تركج ليبلن بإتفاؽ األصةاب (ّ)]نذر[

لقطع ّتواز اىذا  يف هدة تقييدئف ٬تعل فاأالقياس  ف  أكب, تابعٯتنع الت   يلة منو فبلكليست اللٍّ 
ف يعتكف أنذر  (ٓ)(وأَ )ؽ السابق اسةإ يبأخبلؼ  وفي يتأي حىت ال, أم فريق ال غَتالت  

و تياف ببعضعقب اإل يُف الباقإمن ا١تبادرة  وو كصف مقصود ١تا فين  أًل ؛ هر تعُت  ىذا الش  
كَف , فسده فقطأ ما ءكجب قضا (ٔ)], فلو أفسد بعضوتابع فيو كاقع ضركرة ال قصدان كالت  [

 ءقضاكفهو  , كليس ٔتقصودوقت  الضرركة تعُتي من  وابع فيتالت   ف  أل؛ ئوتابع يف قضا٬تب الت  
و فهم قولو ن  أكك, (ٖ)صلوأ كىذا يف, ياهإاللتزامو ؛ كجبئو داأ يف (ٕ)ف شرطوإنعم , رمضاف

غٌت عن أف إك  ]/بّْْ[ ذ ىوإ؛ كليس كذلك, عنو يغٍت " لو زمن معُت  كتعُت  "السابق 
 (ُُ)ئوا ٬تز ٪ت  إ(   فَ  اً هر شَ )  (َُ)ف يعتكفأك أ ,(ٗ)ملأعن كلو كما يعرؼ بالت   يغٍت الو بعض

 َت بُتتابع بل يتخ  الت   ويلزم كال, عن اٞتميع ةو عبار ن  أًل ؛ لو (الٍ يَ لَ بِ )اعتكاؼ شهر 

                                                           
 . " لتفريق " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ُ

 . ََْ/ِ, ركضة الطالبُت  َٗٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ِ

 ت من )ب( ك )ج( ك )د( .كا١تثب, األصلسقطت من ( (ّ

 . " بإنو ")ب( يف ( (ْ

 . )ب(" أك " سقطت من ( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ٔ

 . " شرط ")ب(  يف( (ٕ

 . ِِّينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ٖ

كتعُت لو زمن عُت, استغٌت عن تصريح أصلو ُّذه ا١تسألة "  " كما يفهمو قولو اآليت, كإف شرط تتابعان, كبو صرح مع قولو السابق)ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ٗ

 .بدالن من  " كىذا يف أصلو , ككأنو فهم قولو السابق ........كما يعرؼ بالتأمل " 

 . من )ب(" أك أف يعتكف " سقطت ( (َُ

 . " ٬تزمء ")ج(  يف( (ُُ
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 (ِ)]قبل (ُ)فيو[دخل ف إىذا , بو هرلصدؽ الش  ؛ ف نقصإك ئو ك٬تز  (اً يّ لِ الَ ىِ ) ف يعتكفوأ
 (ّ)/بالعدد ان خذأ؛ ثناه كجب ثبلثوف يومان أف دخل إف, ككذا معو كما ىو ظاىر, االستهبلؿ

كلمو ي لو حلف ال ٓتبلؼ ما, تابعو َف يشًتط الت  ن  أل؛ (ْ)]فأكثر[ ينمن شهر  (قاً ر  فَ ت َ و مُ )أَ 
 رطُ شَ  (ٓ)اغَ لَ وَ )تابع نعم يسن الت   ,كال يتةقق بغَت تتابع, ا٢تجراليمُت  مقصود ف  أًل  ,شهران 

 مقاـ فرادكاإل, (ٕ)مر ما مقاـ اٟتراـ جدا١تس يقـو فضل كماأو ن  أل؛ (ٔ)تابعالت   ئوفيجز  (يقٍ فرِ تَ 
 ك٢تاأ متفرقة (ٗ)كسبعة نةمعي   امان ي  ل أنو  (ٖ)لو الغزاِفٌ  قوؿ مي سنو اإل رجح نعم, نذره ذاإ رافالقً 
 يتأي ماى عل (ُِ)]بٍتم[و كى, (ُُ)ُتعيبالت   االعتكاؼ زمن لتعُتي ؛ فريقالت   ُت  تع (َُ)ان دغ

 كنذر متفرقة اـي  أ صـو نذر فأكتبعان   فريقالت   ٬تب كقد, فظكالل   ةر ثٍّ ؤ م ةي  النػٍّ  ف  أ من عنهما
ك غَت أ نان معي   ان ف يعتكف شهر أنذر  (نإِ فَ ) ـوللص   تبعان  تفريقوو فيلزم اعتكافها لكذ مع

ك اعتكاؼ شهر , أابعان تف اعتكف كذا متأ ي  عل وً ل  لً كفظ  بالل   (عاً ابُ تَ ت َ ) وفي (طَ رَ شَ )ك, معُت  
 (وِ ئِ اضَ قَ  يفِ ) ان يضأجب ك  (وَ ) (ُّ)ئوداأ تابع يفالت   (بَ جَ وَ )تابع الت   :أم (اهُ وَ و ن َ )أَ متتابع 

                                                           
 من )ب(." فيو " سقطت ( (ُ

 )د( . كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك, األصلسقطت من ( (ِ

 . )ج( /ب( منُِٔهناية )( (ّ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ْ

 . " كفى ")ب(  يف( (ٓ

 . ّْٗ-ّْٖ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّْٗ/ٔ, اَّموع  َٖٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٔ

 . " فيما ذكرك ")ب(  " مقاـ ما مر " سقطت من )د(, كىي يف( (ٕ

 . " إذا ")ب(  يف( (ٖ

 . زيادة " أياـ " )ج( ك )د( يف ((ٗ

 . " الغد ")ج(  يف( (َُ

 . ُْٖ/ْينظر: ا١تهمات ( (ُُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " مثٌت ", ( (ُِ

 . ُٕٖ/ْ, ا١تهمات  ُُٓ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ُّ
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 ىو ما تابع تقـو مقاـ شرطوة الت  ني   ف  أمن  وكما مشى علي, وبالتزام عمبلن  ؛فاتإف  ]/أّْٓ[
 فأنذر  (ْ)كلو: مكقو٢ت .ك عشرة فبلياؿ اٍف: أ(ّ)وقول (ِ)/يف يتأي ليوافق ما (ُ)يي بكختاره السٍّ ا

 اعتكاؼ يـو ال (ٓ)كمن نذر, حىت ينويها ياِفلٍّ ال وَف يلزم هناران   ان ك شهر أ اـ شهري  أيعتكف 
 .(ٔ)نتهىأ. ف ينويهاأ ال  إ وليإيلة يلزمو ضم اللٍّ 

 ف  أة مع ي  كجبت بالنػٍّ ذا إ ياِفلٍّ ال (ٖ)ف  أل ؛كمعٌتن , (ٕ)كٚتاعة عن الغزاِفٍّ  نقبلن  مسنو بو اإلكصو  
 ملكن الذ ,يي رعذاألى  وةةكص, و ٣ترد كصفن  أًل ؛ كُفأابع تالت   (ٗ)فوجوب زائدان  لك كقتان ذ يف

كىو , توبني   تابععدـ كجوب الت   (ُُ)م"ٟتاك "ا يف وكمشى علي, (َُ)يخافصةةو الش  
 . (ُِ)ا١تعتمد

 

                                                           
 . ِْٕ/ِينظر: الغرر البهية ( (ُ

 )د( . /ب( منِٓٓهناية )( (ِ

 . يت " بدؿ " ما يأيت يف قولو "" قولو اآل)ب(  يف( (ّ

 ." لو ")د(  ك )ب( يف( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .زيادة " أف ",  األصليف ( (ٓ

 . ّْٗ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٔ

 . ُٕٖ/ْينظر: ا١تهمات ( (ٕ

 . " أف ")ج(  يف( (ٖ

 ." فوجب ")ب(  يف( (ٗ

 . َُْ/ِ, ركضة الطالبُت  ُّٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (َُ

 . ِِّاٟتاكم الصغَت ص( (ُُ

 . " ا١تعٌت ")ب(  يف( (ُِ
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 ياِفاللٍّ  (ُ)/جبتنة فمعي   امان ي  أف ينذر أصورتو  ف  أقو٢تم ا١تذكور ب عن يي ركشجاب الز  أك 
 . (ِ)حاط ُّا كاجباف كما لو نذر اعتكاؼ شهرأو قد ن  أًل ة؛ للٍّ خا١تت

 أف  بو شيخنا من  جػػػابأكُف ما كاأل, لك ليس صورتو فةسبذ (ّ)ف  أ منو بَتخبأنت ك 
٬تاب إيلـز من  كال, ياـسبة لؤلبالنٍّ  ياِفكٓتبلؼ اللٍّ , من ا١تنذكرتابع ليس من جنس الز  الت  
 (ٓ)َتىاأثعدـ تقو٢تم ا١تذكور  يف ةي  ثَت النػٍّ أت ان يضأكفارؽ , (ْ)ه ُّا٬تاب غَت إتابع ة الت  س بني  ناٞت

 يف ]/بّْٔ[ ف  أب, ريؤثٍّ  و الن  إبقلبو ف ياِفاللٍّ  كأياـ هر ك٨توه األ من الش  فيما لو استثٌت
, فظقد يراد من الل  دخاؿ ماإ (ٔ)ة ىناي  الغرض من النػٍّ  ف  بأا١توضعُت ك  للعبادة يف لك احتياطان ذ
 "كلونسخة  يف, ك فظمشلو الل   خراج ماإ (ٖ)كىنا, (ٕ)بو اليـو بليلتواليـو قد يطلق كيراد  ف  أًل 

ا هن  أل؛ ةداالزي هسقاط ىذإكُف كاأل, شهر معُت   كلو نواه يف ,أم (ٗ)ٔتعٌت "و" ل ك ",نواه
كىو غَت , ُف ا٠تبلؼإشارة بلو  اإلال  , إاُّ (َُ)صريحالت   دة يفئطبلؽ فبل فامن اإل ةمفهوم

 . معُت  غَت شهر  تتابع يفة ال  ني   ٞتريانو يف؛ صةيح

                                                           
 . )ب( /أ( منُّْهناية )( (ُ

 . ّْٗ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ِ

 . " النوف " سقطت من )ب(( (ّ

 . ّْٗ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . زيادة " ىنا ")ب(  يف( (ٓ

 . " ىناؾ " )ج( ك )د( يف( (ٔ

 . )ب( ق كيراد بو اليـو بليلتو " سقطت من قولو : " إلف اليـو قد يطل( (ٕ

 ." كىناؾ ")ب(  يف( (ٖ

 . " ٔتعُت " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٗ

 ." للتصريح ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (َُ
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 ف يعتكف ماأ٬تب    (   َ ف)ك ٨توىا أ ك عشرين يومان أ (ةً رَ شَ و عَ ) أَ ف يعتكف يومُت أف نذر إك 
عند  (ُ)ياِففيجب اللٍّ  (عاً ابُ تَ ت َ ) وفي (ىوَ ن َ )ك أ هنذر  شرط يف (ن)إِ ة لة بني  لٍّ خمت (الٍ يَ لَ بِ ) هذكر 
ط وسكت, (ّ)نواىا كأ ف شرطهاإ ال  إين ال ٬تب آخر ك  "ا١تهذب" د صاحبكعن, (ِ)ينثر كاأل

ق االعتكاؼ فاٟتٌ  صلك توا, أآفق الث  اٟتٌ اـ في  األ ابع تواِفتريد بالت  أي ف إ ون  أيخاف بً الش  
كرجح , طبلؽحالة اإل كذكر كجهُت يف, اصريح ُّذالت   يٍّ مارً عن الد   "اَّموع" كيف, (ْ)كؿاأل
تى بلفظ أف أب ياِفلٍّ ال العشرة مثبلن : أم (اهَ تنَ م  ضَ تَ )ف إ (و)أَ  (ٓ)ا عدـ الوجوبممنه هَت غ

ك أخر من شهر كذا ف اعتكف العشر األأ لي  ع (ٔ)وً ل  كلً    (ةِ يرَ خِ األَ  شرِ العَ كَ )لك ذ ييقتض
 ليس بفاسد (ٗ)خَتاأل م"اٟتاك "كتذكَت ,  (ٖ)ياـمع األ ياِفاللٍّ  (ٕ)فيجب اعتكاؼكسط األ

 َت ذلك يفنظمن لو كقع  ما (ُُ)/علم من ردٍّ كما يي   (َُ)فنٍّ ا١تص و١تا زعم خبلفان , ]/إّْٔ[
و ن  أًل ؛ هرالش   (صَ قَ ن ن َ )إِ بعد العشرين بلياليها  سعة اليتاعتكاؼ الت   (ءُ ىجزِ تُ وَ ) (ُِ)ـوالص  

خره ككاف آاـ من ي  أف اعتكف عشرة أ ي  هلل عل وً ٓتبلؼ قولً , خَتلعشر األايطلق عليها 

                                                           
 .زيادة " فبل ٬تب التتابع ")د(  يف ( (ُ

 . ْٖٓ/ّ, البياف  ُْٖ/ّ, حلية العلماء  ِّْ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ِ

 . ِّٓ/ُا١تهذب ( (ّ

 . َُْ/ِ, ركضة الطالبُت  ُْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 . ْٕٗ/ٔاَّموع ( (ٓ

 . " ككلو ")ب(  يف( (ٔ

 . )ج(قولو: " كالعشر األخَتة, كللو علي أف اعتكف العشر األخر من شهر كذا أك األكسط فيجب اعتكاؼ " سقطت من ( (ٕ

 . َُْ/ِطالبُت , ركضة الُٔٓ/ٔ,  فتح العزيز  ِّْ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ٖ

 . ِِّاٟتاكم الصغَت ص( (ٗ

 . ِٕٗ/ِينظر: إخبلص الناكم ( (َُ

 . )ج( /أ( منِِٔهناية )( (ُُ

 من ىذا البةث . ْٕٔينظر: ص( (ُِ
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 (ِ)هىذ يف (ُ)/كيسن ,ف يعتكف بعده يومان أ وليها فيلزمإ د القصدو جر  ن  أل ؛لء٬تز  ال ناقصان 
خر آكؿ العشر من أنذره لكونو  ل يفيدخف, قصحتماؿ الن  إل؛ قبل العشر ف يعتكف يومان أ

تقرر  عكس ما يأيتك , (ّ)مي كما قطع بو البغوٍّ و  ئقضاعن  أهجز أقص ف الن  افلو فعلو فب, هرالش  
ك نواه أ تابعالت   (ْ)ف شرطإ ال  إ ةلل  خاـ ا١تتي  ٬تب األ فبل فيما لو نذر اعتكاؼ عشر لياؿ مثبلن 

تابع تابع كجوب الت  ة الت  ي  بن ةلل  خ١تتاـ اي  األ (ٓ)كأ ياِفاللٍّ  كقد يتوىم من كجوب, مر على ما
من ا١تسجد  (وجٌ رُ خُ  ءً الَ وَ  عُ قطَ يَ  الَ وَ ) ا ٬تب بشرطو كما مر٪ت  إو ن  إف, لككليس كذ

ٓتبلؼ , ةءا١ترك  و ينايفذ ىو فيإ ؛وك يشق علي ييفقد يستة (ٖ)ومكن فيأ (ٕ)/فإك  (ٔ)(كلٍ أِلَ )
تابع  َف يبطل الت  ال  إك , (ُُ)هحضار إر تيس   (َُ)كأ وذا كجد ا١تاء فيإ رب كالوضوءكالش   (ٗ)ـوالن  

وضوء اَّدد كمثلو الغسل ٓتبلؼ ا١تندكب كال, ذا كاف الوضوء كاجبان إ ركج ٢تمابا٠ت
االحتبلـ   ]/بّْٖ[ الوضوء ا١تندكب لنةو غسل ف  أبعضهم  ْتثلكن , (ُِ)ا١تسنوف

فيما  وكعدم (ُّ)ستةياءعليل باالمن الت   يي ذرعخذ األأى ك , الوضوء الواجب كالتثليث مغتفر يف
                                                           

 /ب( من )ب( .ُّْهناية )( (ُ

 يف )ج( " ىذا " .( (ِ

 . ِِٔ/ّينظر: التهذيب ( (ّ

 . " نول ")ب(  يف( (ْ

 . " ك ")ج(  يف( (ٓ

 . ٕٖٓ/ّ, البياف  ّّٓ/ُ, ا١تهذب  ِْٗ/ّكم الكبَت ينظر: اٟتا( (ٔ

 من )د( . /أ(ِٔٓهناية )( (ٕ

 . , كيف )ب( " يف ا١تسجد ")ج( ك )د(" فيو " سقطت من ( (ٖ

 . )ب(" النـو " سقطت من ( (ٗ

 يف )د( " ك " .( (َُ

 يف )ب( " أك لو باحضار ا١تاء من بيتو " .( (ُُ

 . )ب( من" كمثلو الغسل ا١تسنوف " سقطت ( (ُِ

 . " االستنجاء ")ب(  يف( (ُّ
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 (و)أَ  (ُ)ر طارقوهدين مر الذٓتبلؼ ا١تختص كا١تهجو , مطركؽ مسجد الكبلـ يف ف  أذكر 
بد منو  ذ ال, إلريح فيما يظهراكمثلهما , طو ئك غاأ (ِ)]بوؿو [ ء حاجةقضا :أم (زٍ ر  ب َ ت َ )جل أل
كل كاألو  ف فييكل   كال, (ّ)وتفاقإكلكثرة  وُف جنسإ ان لك لعارض نظر لذ وف كثر خركجإك 

 و١تا في؛ صديق لو ّتوار ا١تسجد دارا١تسجد ك  كسقاية َت داره  كال غ, ركرةُف حد الض  إ َتٍّ الص
 وتؤ مر  ٗتتلف من ال أكيؤخذ منو , اُّ ةديق با١تن  كتزيد دار الص  , ةءـر ا١ترك خمن ا١تشقة ك 

 ي  ذرعاأل يتي أمث ر , قرب من داره كىو غَت بعيدأانت إف كفها تكلي  وكال يشق علي ةقايبالس  
كلو , (ٔ)كا١تتوِفٍّ  (ٓ)يكبو صرح القاض ,(ْ)هافي كل  قاية يي م من الس  تش ٭تمن ال ف  اىر أ: كالظ  قاؿ

كما , (ٖ)]اٟتاجة[ء قضا (ٕ)ف خرج لو دكفإك  ءلبلستنجا الوضوء الواجب خارج ا١تسجد تبعان 
. كما مرر  تيس   حيث (َُ)ا٠تركج لو (ٗ)٬توز ذ الإ؛ ان لو خرج للوضوء قصد ما ٬تب ٓتبلؼ

 ُفإ ضطرارهإل؛ ىاءاد  ألها ك مي ٖت :أم (ااىَ فَ رَ طَ ) وعلي ((ُِ)نَ ي  عَ ت َ  ةٍ ادَ هَ شَ  (ُُ)ءِ ادَ أَ ) جل أل (و)أَ 

                                                           
 . َِٓ/ِينظر: الغرر البهية ( (ُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ِ

 . ٖٔٓ/ّ, البياف  ُٖٓ/ّ, حلية العلماء  ِّٓ/ُينظر: ا١تهذب ( (ّ

 . ُْْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ْ

 . َُِ/ِينظر: مغٍت احملتاج ( (ٓ

 . ّٓٔنة صينظر: تتمة اإلبا( (ٔ

 يف )ب( " دكر " .( (ٕ

 . زيادة " لو ")ج(  يف( (ٖ

 . " لو ا٠تركج ")ب(  يف( (ٗ

 . )ج(" أداء " سقطت من ( (َُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ., األصلسقطت من ( (ُُ

 . )ج(" تعُت " سقطت من ( (ُِ
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ف إو ن  أًل  ؛حد٫تا فقطأ ك تعُت  أحد٫تا أ (ِ)و عليذا َف يتعُت  إ ٓتبلؼ ما, (ُ)إُف سببوا٠تركج ك 
 يكوف ا٪ت  إ (ْ)لو ٢تامي  فتةال  إك , جرك عن ا٠ت ]/أّْٗ[ فهو مستغن اءداأل و علييتعُت   (ّ)/َف

 َف ال  إالعتكاؼ ك ا ركع يفل بعد الش  م  ٖت (ٔ) ذاإٔتا  هد ىذيتقي (ٓ)ْتثك ه, فهو باختيار  ءدالؤل
 ويلزم ال (ٖ)ذرقبل الن   وارة لزمتلصـو كف   توفوى ىر فكما لو نذر صـو الد    , ءالوال (ٕ)ينقطع
ف تفاحش بعدىا عن إكل فاأل (َُ)كأز ربي للت   هذا خرج لدار إك , ومن زيادت هكىذ, (ٗ)ءالقضا

فاحش يتك كاف لو داراف َف , أوف كاف لصديقإق بو ك ئال ومنأقرب مكاف  وطريق ا١تسجد كيف
ُف ب إىاذ  كال (بِ قرَ األَ  ركِ تَ  بِ ال  إِ ) :بقولوبقيد زاده  ءَف ينقطع الوال (ُُ)قربأحد٫تا أبعد٫تا ك 

, قطع ا١تسافة يف ههنار  بقى فيكُفاأل يف دهعو  البوؿ يف هخذأذ قد يإ ؛ورتُتالص   بعد يفاأل
ك , أبو قان ئَف ٬تد ال(ُِ)ذا َف يفةش بعد داره كإا م  , أانيةالث   بعد يفقرب عن األباأل غتنائوكإل

 (ُّ)بذلك ءينقطع الوال ك استول منزاله كَف يتفاحش بعد٫تا فبل, أقربأ وطريق َف يكن يف

                                                           
 . ُٓٓ/ٔ, اَّموع  ٖٗٓ/ّ, البياف  ُّّ/ّينظر: ْتر ا١تذىب ( (ُ

 )ب(." سقطت من  " عليو( (ِ

 . من )ب( /أ(ِّْهناية )( (ّ

 . من )ب(" ٢تا " سقطت ( (ْ

 ." ٬تب " )د(  يف( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .زيادة " َف ",  األصليف ( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .زيادة " يف ",  األصليف ( (ٕ

 ." النداء " )د(  يف( (ٖ

 . ِْْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٗ

 ." ك ")ج( ك )د(  يف( (َُ

 )ب( .قولو: " الئق بو , كإف كاف لصديقو .......كأحد٫تا أقرب " سقطت من ( (ُُ

 . " أك ")ج(  يف( (ُِ

 . ُْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٓ/ِ, ركضة الطالبُت  ِّٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ُّ
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فاحش كما علم من ط الت  ابكضه, دار صديق لو لعذر  (ُ)]وؿدخ[كُف األ يف ومكنأف إك 
كقياس , (ّ)ُف ا١تنزؿإ ددالًت   الوقت يف (ِ)/كثرأف يذىب أ :مي كصرح بو البغوٍّ  ,كؿعليل األالت  
ال لغرض   (ٓ)بعد٫تاألة السابقة كلو طريقاف فسلك أا١تس يف داءو لو خرج لؤلن  أ (ْ)ررقت ما

ك عيادة أنةو صبلة جنازة لف ٮترج أ تابعالت   وكليس ١تن لزمء, انقطع الوال منٍّ أك أ ةكسهول
 فَ قَ ن وَ إِ  (ٔ)وَ ) ءا مر َف ينقطع الوال٦ت   هك غَت أ ]/بَّٓ[ كلأمريض لكن لو خرج لنةو 

 وطريق يف ك قادمان أ ك مريضان أ ف كجد ميتان أكة  معتدل (يتٍ مَ  ةِ الَ صَ  درَ قَ ) نان زم فوصاد (غلٍ شُ لِ 
زمن  بقدر وذف عليأف استإك ه, ك زار أ هك عادأ وى علياٟتاجة فصل   ءدار قضا بيت ك يفأ

على خبلؼ  ومشي يف (ىءٍ اطُ بَ ت َ )ببل  (وّ ) وعن طريق (ولٍ دُ عُ  الَ بِ ) (ٕ)ا١تذكورةبلة الص  
 كيف, مر على ما وطالو ْتيث زاد مكثأف أا١تكث عند من ذكر ك (ٗ)/يفك , أ(ٖ)وسجيت

 ببل (وَ ) (ُُ)وا قبلىر ٦ت  مر كما ىو ظا على ما هْتيث زاد انتظار  (َُ)ف انتظرىاأبلة كالص  

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." كحوؿ ",  األصليف ( (ُ

 . )ج( /ب( منِِٔهناية )( (ِ

 . ْٕٗ/ٖ, اَّموع  ّٖٔ/ُِينظر: فتح العزيز ( (ّ

 . زيادة " كصريح تأخَته ىذا " )ب( ك )ج( ك )د(يف ( (ْ

 . " أحد٫تا ")ب(  يف( (ٓ

 . )ج(" الواك " سقطت من ( (ٔ

 . )ب(قولو: " كإف استأذف عليو بقدر زمن الصبلة ا١تذكورة " سقطت من ( (ٕ

 . ِْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُٓ/ٔاَّموع   , ٕٓٓ/ِينظر: الوسيط ( (ٖ

 )د( . /ب( من ِٔٓهناية )( (ٗ

 .زيادة " أم " )ج( ك )د( يف ( (َُ

 . من )ب(قولو: " أم ْتيث زاد انتظاره على ما مر كما ىو ظاىر ٦تا قبلو " سقطت ( (ُُ
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ا لو عدؿ م  أ ,(ّ)يغتفر مثلو عرفان يسَت  (ِ)ذلك ف  أل؛ رئكىو سا (ُ)ةؿ بنةو قبلأنز ك أ (اعٍ مَ جِ )
غَت الدار  من دارو  بيتو  ن يفك زار مأ, عاد  كأ, ا١تذكور لبيتيف غَت الك ُف ذإ ون طريقع

 ومشي ْف يفأك تأ, وك طاؿ مكثأ, (ْ)ا مرر ٦ت  أكثك انتظر اٞتنازة , أوفيها حاجت ىقض اليت
ك , أبالعدكؿ هلتقصَت ؛ تابعىودج فيبطل الت   يفكاف ف  أك ان ر ئسا (ٓ)ك جامع كلوأ, غَت العادة

, عن العادة (ٖ)/ونيأكبت, بلةالص   ليوع نتعيٍّ ف تإك  اٟتاجة ءقضا (ٕ)َتلغ سَتان  (ٔ)ئونشاإب
طالة الوقوؼ لعيادة إالعبادة من ن إعراضان ع أشدي  (ُُ)]ىو[ ذإ؛ (َُ)ك ٨توهأ (ٗ)عكباٞتما 
ه  كما ذكر , غالبان  وللمشقة في ؛وف سهل عليإسراع فوقها ك ف اإلا َف يكل  ٪ت  إك , (ُِ)ا١تريض

غراض غَت ٭تتمل ٞتميع األ وكمن كون, (ُّ)ةللقل   قدر صبلة اٞتنازة حدان  ومن جعل وصلأك
عن  "اَّموع" يف ملكن الذ ,(ُْ)ماموإً ك الغزاِفي  هذكر  ىو ما, ]/أُّٓ[ كما سنذكرهه  نز الت  

                                                           
 . )ب(" أك إنزؿ بنةو قبلة " سقطت من ( (ُ

 .زيادة " زمن ")ب( ك )ج( ك )د(  يف( (ِ

ا ")ب(  يف( (ّ  . " عمدن

 ." كلو قليبلن " بدؿ " أكثر ٦تا مر "( ب) يف( (ْ

 . زيادة " مع ")ب(  يف( (ٓ

 . " أك بلبابو ")ب(  يف ( (ٔ

 . من )ب(" لغَت " سقطت ( (ٕ

 . من )ب( /ب(ِّْهناية )( (ٖ

 ." كباالٚتاع ")د(  يف( (ٗ

 . )ب(" أك ٨توه " سقطت من ( (َُ

 ثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .كا١ت, األصلسقطت من ( (ُُ

 . َْٕ/ِ, ركظة الطالبُت  ّّٓ/ٔ, فتح العزيز  ٕٓٓ/ِينظر: الوسيط ( (ُِ

 . ِِّينظر: اٟتاكم الصغَت ص( (ُّ

 . ٕٓٓ/ِ, الوسيط  َُُ/ْينظر: هناية ا١تطلب ( (ُْ
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 ومن زيادت ىء"تباط كببل لشغل"  كقولو, (ِ)( ُ)للعرؼة كالكثرة القل   يرجع يف وأن   قرهي أى ك  توِفٍّ ا١ت
ف طالت أب (باً الِ غَ ) :وبقول هبقيد زاد (نوُ عَ  يصَ حِ مَ  الَ  يضٍ حَ لِ )خركج  ءيقطع الوال (الَ وَ )

بغَت  ولعركض؛ ارةف  كال م  شهر  (ّ)كصـو  بان ينفك عن اٟتيض غال مدة االعتكاؼ ْتيث ال
 . (ْ)اختيارىا

 مكبينه, كثر من ٜتسة عشر يومان أب ان ٗتلو عنو غالب ال متقدموف ا١تدة اليت ٚتعه  طى بى كضى 
 يذ ىإ؛ ٗتلو عنو غالبان  (ٔ)كعشرين بلثالعشرين كالث   ف  أب ٚتعه  ور فيظلكن ن, (ٓ)مي وك الن  

 .يقطعها  كما فوقها ال, دكهنا اٟتيض يقطعها كما فأ يفكاف ينبغ, هرغالب الطي 

ال الغالب االعتكاؼ هر الطي  (ٕ)قلأسع زمن ي ف الأ ىنا غالبا١تراد بال ف  أعنو ب ٬تابك 
 .باب اٟتيض  ا مر يفا١تفهـو ٦ت  

لطركؽ اٟتيض  (ٖ)]ضةمعر [ تهر كانقل الطي أاالعتكاؼ على  زمنو مىت زاد ن  أبً  وكيوج
ذلك الغالب  ف  أًل ؛ هرف كانت ٖتيض كتطهر غالب اٟتيض كالطي إك , (ٗ)كلجل ذإل رتذً عي ف

مدة  (َُ)ذا زادإاعتكافها بو نقطع ي قل اٟتيض الأ ٖتيض من ف  ترل أ الى أ, ـرينخقد 

                                                           
 . ُُٓ/ٔاَّموع ( (ُ

 . زيادة " كلعل األكؿ بياف للعرؼ " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ِ

 ." لصـو " )د( يف( (ّ

 . ِْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٗٓ/ٔ,اَّموع  ِّّ/ّينظر: التهذيب ( (ْ

 . ُٗٓ/ٔينظر: اَّموع ( (ٓ

 . " كالعشرين ")ب(  يف( (ٔ

 . )ب(" أقل "سقطت من ( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( ." معرفتو ",  األصليف ( (ٖ

 ج( ك )د( .كا١تثبت من )ب( ك )زيادة " فإف كانت ",   األصليف ( (ٗ

 ." زادت ")ب( ك )ج( ك )د( يف ( (َُ
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يلزمها  ال هفكذلك ىذ, زمن طهرىا يقاعو يفإ هاو ٯتكنن  أربعة كعشرين مع أاعتكافها على 
هر ط ف  أ (ِ)انظر للفرؽ بينه كال, طهرىا ]/بِّٓ[ وف كسعإك  (ُ)زمن طهرىا يقاعو يفإ

 ف  أ يعذار ٔتا يقتضاأل يف (ّ)]ىنا[ وام توسعهن  أًل  ؛هتلك على خبلؼ الغالب ٓتبلؼ ىذ
 (ٓ)فإكذلك ف (ْ)]طلت[ َف ا لوم  , أقورك عدـ االنقطاع بط عذر يفمكاف طركؽ اٟتيض إ٣ترد 

 ,ع كما طهرتيشر ف سبيل أ اهن  أل؛ (ٕ)يضطعو اٟتقيهر االعتكاؼ فالط   (ٔ)قلأكسع زمن 
, ن تلويث ا١تسجدعًتز ٖتبل  (ٗ)رج ا١تستةاضةٗتكال , (ٖ)"اَّموع" فاس كما يفككاٟتيض النٍّ 

 ال (وَ ) (ُِ) (ُُ)/ خرجت كال انقطاعال  إك  (َُ)ف سهل احًتازىا عن ذلكإ و٤تل ف  أ يكينبغ
يكوف باُّا  ف الأبا١تنفصلة عنو  ونارتُف مإ (بٍ تِ ارَ )مؤذف  (انِ ذَ )أَ  جلخركج من ا١تسجد إل

اس لف الن  أذاف ك لؤل (ُْ)/صعودىا وفللكنها قريبة منو إل (ُّ)بو ةا١تتصل حبتور  كال يف وفي

                                                           
 قولو " فكذلك ىذه ال يلزمها ايقاعو يف زمن طهرىا " .( (ُ

 ." بينهما ")ب( ك )ج( ك )د( يف ( (ِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ّ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " بطل ", ( (ْ

 . " , كيف )ب( " كأف " " بإف  )ج( ك )د( يف( (ٓ

 . )ب(" أقل " سقطت من ( (ٔ

 . ْْٓ/ٔ, كفاية النبيو  َْٕ/ِ, ركظة الطالبُت  ّْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 . ُٗٓ/ٔاَّموع ( (ٖ

 ." الستةاضة ")ج( ك )د(  يف( (ٗ

 . )ج(" عن ذلك " سقطت من ( (َُ

 /أ( من )ج( .ِّٔهناية )( (ُُ

 من )ب( .ضة بل ٖتًتز ........كإال خرجت كال انقطاع " سقطت قولو: " كال ٗترج ا١تستةا( (ُِ

 )ب( ." بو " سقطت من ( (ُّ

 . من )ب( /أ(ّّْهناية )( (ُْ
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 يف (ِ)]اُّبا[ذاف كلو ٟتجرة كخركج الراتب لغَت األ, (ُ)ٓتبلؼ خركج غَت الراتب, صوتو
كمر  (ْ)بعيدة عنو كعن رحبتو ك لو لكنأ, جد لمذاف لكن ٔتنارة ليست لك لؤل, أ(ّ)ا١تسجد

هر بظذاف عار باألالشٍّ ذا حصل إللمنارة فيما  (ٓ)ع العركجأمتنا  يي ذرعكْتث األ, بياهنا
ككذا  ,وذاف عليب ا١تسجد اعتيد األر ككا١تنارة ٤تل عاؿ بق, (ٕ)وليإاٟتاجة  (ٔ)/لعدـ؛ طحالس  

ضافة ا١تنارة إك  ,منعطف مثبلن  لكوف ا١تسجد يف وعبلـ عليلكن توقف اإل (ٖ)بان ف َف يكن غالإ
 ]/أّّٓ[ ف خرب مسجدأكلو   ف تبٌتأا١تراد ُّا اختصاصها بو ك للمسجد فيما ذكر 

 لوة ا١تبني حكم اهةكمف لو عليها ذافاأل كاعتيد منها قريب مسجد ددجف منارتو كبقيت
ة نيمب ا١تسجد منة قريبة منار  يفة لأا١تسرة صو " اَّموع" قوؿ يفء كالبنا, رظاى ىو كما

 صعودىا يضر فبل حبتور يف  كأ فيو باُّا اليت ا١تسجدة منار  ام  , ألو مفهـو بلف للغالب ,(ٗ)لو
 ؛(ُُ)]كتربًيًعوً [ (َُ)يخافالش   ةورج كما ا١تسجد بناء ٝتت عن خرجت فإك  ذافاأل لغَت كلو

 فإك  فيها االعتكاؼ فيصح ارعالش   ُفإ مالت فيوة مبني  ة كمنار  ا١تسجد حكم يفي ى ذإ
 ُفإ جناح مسجدلل ٗتذأ لو ون  أ ىذا من يي ركشىالز  أخذ ك , ارعالش   ىويو ف ا١تعتكف كاف

                                                           
 . زيادة " لئلذاف " )ج( ك )د( يف( (ُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " بإهنا ", ( (ِ

 من )ب( ." كلو ٟتجرة باُّا يف ا١تسجد " سقطت من ( (ّ

 . ُْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َٔٓ-َٓٓ/ٔ, اَّموع  ُّٓ-َّٓ/ٔر: فتح العزيز ينظ( (ْ

 ." ا٠تركج " كيف )ب( " الشركع ")ج( ك )د(  يف( (ٓ

 )د( . /أ( منِٕٓهناية )( (ٔ

 . ُْْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٕ

 ." عاليان ")د(  يف( (ٖ

 . َٔٓ/ٔاَّموع ( (ٗ

 . َٓٓ/ٔ, اَّموع  َّٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (َُ

 كا١تثبت من )ج( ك )د( .يف األصل " كمن تبعو ", كيف )ب( " مرتبعو ", ( (ُُ
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 ,(ِ)الئحه  ةكا١تنار  اٞتناح بُت الفرؽ بأف   قالو ما كرد   ,(ُ) تابع ون  أًل ؛ صح فيو فاعتكف ارعش  ال
 (ْ)ٞتناحا ٓتبلؼ شعائرهة قام إيف غالبان  (ّ)ليهاإ ك٭تتاج للمسجد تنسبة ا١تنار  لكوفأم 

 ق  شَ ): بقولو زاده بقيد (ضٍ رَ مَ ) (ٓ)كيء أقة أك حجام كأ دصف جلإل خركج ال (وَ ) فيهما
 كخادـ فراش ُفإ حوجأ (ٕ)فأك دنيويةة مشق ا١تسجد يف (ٔ)]بثٌ( )لُ [ معو ك: بسببو أأم (وِ بِ 

ى اٟتم   ٨تو ٓتبلؼ, ةةاجلل ا١تسجد تلويث معو خيف (ٖ)فأكة  ديني ك, أطبيب كتردد
 ة١تصلة فطره ف  أل؛ ةار الكف   صـو تابعت ا١تريض فطارإ قطع اإ٪ت  ك , (َُ)داعالصي  (ٗ)كة يفا٠تف

 (ُُ)كجب مث   ]/بّْٓ[ تتابعال  أف ب ان يضأ ؽكيفر  , ا١تسجدة ١تصلة ىنا كخركجو, نفسو
سامح يفسومح لو ىنا ماَف , ىنا ٓتبلفو, نواعهاأغلب أ ارة يفبسبب الكف   ولو لعصيان ةعقوب
 كا١ترض ا١تذكور يف (ُِ)ص٠توؼ ٨تو اللٍّ  ا٠تركج يف يتأي ضح ماكؿ يت  كُّذا دكف األ, لو مث  
ك أ, ا١تسجد حد٫تا للمعتكف كداـ يفأحصل  (ءٍ اغمَ إِ وَ  ونٍ نُ جُ كَ )تابع الت   (ُّ)]قطعو[عدـ 

                                                           
 . زيادة " لو " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ُ

 . ُْْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ِ

 . " إليو ")ب(  يف( (ّ

 ." اٟتياج ")د(  يف( (ْ

 . من )ب(" فصد, أك حجامة, أك قيء, أك " سقطت ( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .", يف األصل " مرض ( (ٔ

 . " كما لو ")ب(  يف( (ٕ

 . " كما ")ب(  يف( (ٖ

 . " ٨تو " زيادة )ب( يف( (ٗ

 . ِْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٕٓ/ٔ, اَّموع  َٗٓ/ّينظر: البياف ( (َُ

 . " كاجب ")ب(  يف( (ُُ

 . لتتابع " بدالن من " ما يأيت يف ا٠تركج ٠توؼ ٨تو اللص "/ب( َف ينقطع اّّْ" قوؿ ا١تاكردم: لو خرج ٠توؼ لص أك حريق ))ب(  يف( (ُِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ُّ
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زمن  ف  أمع بياف  ,ويللةاجة كما مر ٔتا ف ة١تشق (ُ)]أك[, وفظو فيمكاف حإخرج لعدـ أي 
 (انٍ سيَ نِ ) جلكخركج إل(وَ )ء غمااإل ٓتبلؼ, ا١تسجد ذا داـ يفإ٭تسب  اٞتنوف ال

كىو  (ّ)لوك غرٔف أك ظاَف أك لص أحريق  (ِ)كأجل خوؼ من ٨تو ىدـ كإل, لبلعتكاؼ
كما لك  تابع بذحق فبل ينقطع الت   على ا٠تركج بغَت (هاٍ كرَ )إِ  جلك إل, أ(ْ)معسر كال بنية لو

 .(ٔ)و((علي اكرىو سياف كما استي ا٠تطأ كالنٍّ  ميتأرفع عن )) : ك٠ترب, (ٓ)اٞتماع ناسيان  يف
ك٭تتمل , قتضاه اطبلقهما خلص على ماالت   ومكنأف إمره ك أخرج بغَت أي لو ٛتل ك  كراه ماككاإل 

لة ا٠توؼ من ٨تو لص ٔتا أمس (ٕ)يي ذرعد األكقي  , قربأكلعلو , ذا َف ٯتكنو ذلكإٔتا  هديتقي
 خرج مكرىان  لو ام  أ ,مي ُف ذلك البغوٍّ إ وكسبق, لكمن ذ ون فيمأي َف ٬تد مسجد قريبان  اذإ

ك خرج , أطل بومحق  ءداأل (ٖ)/اٟتاكم وخرجأككمن  ,ذفإكجة كالعبد يعتكفاف ببل ز ْتق كال
 (ٗ)]أم كمث حاكم يقبلها كما ىو ظاىر[ نةبيٍّ ك معسر كلو أ٦تاطل  خوؼ غرٔف لو كىو غٍت

  (د  حَ )ة قامإ جلإل خركج ]/أّٓٓ[ يقطعو ال (وَ ) (َُ)هلتقصَت  ؛وفيقطع تتابع

                                                           
 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ُ

 . )ب(" ىدـ أك " سقطت من ( (ِ

 . (ج)" لو " سقطت من ( (ّ

 . )ب(" لو " سقطت من ( (ْ

 . ِِٓ/ِ, الغرر البهية  ِِٓ/ٔاَّموع  , ِّٓ/ّينظر: التهذيب ( (ٓ

 . ُْٓسبق ٗتر٬تو ص( (ٔ

 .زيادة " عن " )ب(يف ( (ٕ

 . )ج( /ب( منِّٔهناية )( (ٖ

 . )ب( ك )ج( ك )د(  سقطت من األصل, كا١تثبت من ( (ٗ

 . ِِٓ/ٔ, اَّموع  ّٗٓ/ّينظر: البياف ( (َُ



   باب في االعتكاف                             اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

455 

 ا٪ت  ة إهادالش   ٖتمل ٓتبلؼ, اٟتدة قامإلة ال ترتكب اٞترٯت ألف  ؛ نةبيٍّ الب ثبت (ُ)كتعزيرٍّ أ كقودٍّ أ
, (ٓ)ا٠تركجالختياره  تابعالت   بو (ْ)فينقطع (ّ)](ارٍ قرَ إِ بِ )[ ثبتإف  (الَ ) مر كما (ِ)داءؤلل يكوف
ة كفا كأ طبلؽ (ٖ)عن (ٕ)(ةٍ د  عِ ) قضاء جلأًل أة امر  خركج (ٔ)]يقطعوال  ()وّ [ زيادتو من كىذا

 كانت فإ (الَ ) مر كما ةملالت   ٓتبلؼ, ةللعد يقصد ال ون  أًل ؛ كاحللنٍّ ة ٥تتار  كانت فإك 
 فقالت تهائٔتشي (َُ)قوعل   كأ, نفسها قتفطل   ليهاإ طبلقها (ٗ)ضفو   كأف( اهَ بِ بَ سَ بِ )ة العد
 (الَ  (ُِ)وَ ) ا٠تركج الختيارىا؛ (ُُ)"اَّموع" يف كما تتابعال   فيقطعشئت  ةمعتكفي كى

 ٘تاـإ يف الزكج ٢تا ذفأ ذاإ فيما (ُْ)/ةالعد جلإل فيها: أم (ذنٍ إِ  (ُّ)ةِ د  مُ بِ ) خركجها
 فينقطع انقضاءىاقبل  مات كأ, فيها قهاطل   مثي  ة متتابعة مد اعتكاؼ يف كأ, اعتكفاىا

 قبل(ُٓ)/ا٠تركج عليها ٬تب ال ذإ ؛زكجها ٢تا رىاقد   اليتة ا١تد ي  ضم قبل ٓتركجها تابعالت  

                                                           
 . )ب(" أك قود, أك تعزير " سقطت من ( (ُ

 . )ب(سقطت من  " لؤلداء "( (ِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " بإقراره ", ( (ّ

 . " ليقطع ")ج(  يف( (ْ

 . ِِٓ/ٔ, اَّموع  ْٗٓ/ّ, البياف  ِّٓ/ّينظر: التهذيب ( (ٓ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ٔ

 . ِْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ُٔٓ/ٔ, اَّموع  ّٗٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 . " على")ج(  يف( (ٖ

 . يف )ب( " علق "( (ٗ

 . )ب( " إليها فطلقت نفسها أك علقو " سقطت من ( (َُ

 . ُٔٓ/ٔاَّموع ( (ُُ

 . (ج)" الواك " سقطت من ( (ُِ

 . " كعدة ")ج(  يف( (ُّ

 )د( . /ب( من ِٕٓهناية )( (ُْ

 . من )ب( /أ( ّْْهناية )( (ُٓ
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 اعتكافها ٘تاـإ يف ٢تا (ُ)ذفأك  قهاطل   مثي   ذنوإ بغَتت اعتكف لو ككذا, ةور الص   ىذه يف انقضائها
 ينقطع َف كحيث ,(ّ)زيادتو من, بعده كما" هابببس ال" كقولو, (ِ)ٓتركجها تابعالت   فينقطع

 ُفة إا١تبادر  عذره فراغ عند يلزمو لكن, كقصره زمنو طوؿ بُت فرؽ فبل مر ما من يءبشء الوال
 غَت ون  أل؛ (ٓ)(ذرٍ عَ  نُ مَ زَ ) شرط غَت من تابعالت   يقطع ال لعذر (ْ)خرج من (ىقضَ يُ وَ )ة العود

, ومن بد   ال (ٔ)ون  أل مستثٌت ون  أًل ؛ هؤ قضا ٬تب فبل ]/بّٔٓ[ (زٍ ر  ب َ ت َ )زمن  (الَ ) فيو معتكف
 اعًتضو فإك , ظاىر كىو, (ٕ)ةاٟتاج بقضاء ىذا ختصاصإ الشيخُتك كبلموة  كقضي

 زمنو يطل كَف ا٠تركج (ٗ)يطلب ما كل يف (ٖ)]ّتريانو[ متقدمُت ٚتع بتصريح غَتهك  مي نو ساإل
 كحيضة كعد كمرض زمنو يطوؿ ما ٓتبلؼ, راتب موذف ذافأك ة ابجن كغسل كلأكة  عاد

 خرج فإ عوده بعدة ي  النػٍّ  ٕتديد يلزمو (ُُ)]ال[ ذكر ا١ت خرج من ف  أ مر ا٦ت   لمكعي , (َُ)كنفاس
  ا٠تركج جاز ذافأك  كاجب كغسلز كترب  زمنو طاؿ فإك  منو بد ال ١تا

                                                           
 )د( . " كأذف " تكررت يف( (ُ

 . ِْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٗٓ/ٔ,  فتح العزيز  ِّْ/ّينظر: التهذيب ( (ِ

, يف )ب( زيادة  " كال ينقطع أيضان ٓتركجو لقيء أك ىدـ أك خوؼ حريق أك لص, كال لفصد أك حجامة إف َف يكن تأخَتىا أك أمكن كشق كا١ترض ( (ّ

 . يأمن فيو من ذلك  "كقيد األذرعيي كالبغوٍّمي مسألة ا٠توؼ ٔتا َف ٬تد مسجد قريبان 

 . يف )ج( " لغَت "( (ْ

 . ِِٓ/ ِ, الغرر البهية  ّٔٓ/ٔ, اَّموع  ٕٕٓ/ِينظر: الوسيط ( (ٓ

 . " إذ " )ب( ك )ج( ك )د( يف( (ٔ

 . َُْ/ِ, ركظة الطالبُت  ُْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " ٨تو مايو ", ( (ٖ

 . " يبطل "يف )ب( ( (ٗ

 . ُٗٗ/ْينظر: ا١تهمات ( (َُ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ُُ
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ة مد عُت كلو, ا١تعتكف استثناه رضغلأك  ,ةدا١ت (ِ)]عيٚت[ة ي  نػٍّ ال (ُ)لشموؿ بد منو ١تا كأ, لو
 كلو, (ْ)ةي  النػٍّ  جددي الباق مليتمٍّ  عاد مث عذر ببل خرجأك  فجامع تابعللت   يتعرض َف (ّ)]ك[
 من فراغو بعد يبٍت كال, لو خرج ال  إك  (ٓ)]أ٘ت و[ الفوتى ٮتش َفإف ف بنسك معتكف حـرأ

 َف نذره قبلضى انق ون  أ فباف بعينو شهر اعتكاؼذر ن فإك , (ٔ)كؿاأل اعتكافوى عل سكالني 
 ا٠تركج رطكش متتابعان  اعتكافان  رذن ذاإك , ٤تاؿضى  م قد شهر اعتكاؼ ف  أًل ؛ يءش يلزمو

 يعرض (ٕ)]شغلك[ عاـ لغرض كأ, منو ىمأ غَته كاف فإك  غَته دكف لو خرج خاص لغرض
 ذاإ فيما ذرالن   بو يبطل بل, نوعي   فإك  ك٨توه اٞتماع ال, مباحم دنيو  ك أديٍت (ٖ)لكل خرج لو
 فإ شرطو ١تا ا٠تركج زمن ]/إّٔٓ[ (ٗ)يكيقض, االعتكاؼى ١تقتض ٥تالف شرط ون  أل؛ نوعي  

 قضاءة لز من لغرضا ذلك يلز تن رطالش   , كفائدةرك ذ١تنا ميمتلت؛ كشهر مطلق نذر يف كاف
 زمن ضي حينئذو يق فبل معُت   نذر يف كاف فإ ال (وَ ) بو ينقطع ال تابعالت   ف  أ يفة اٟتاج

 خرجأ كال هرالش   ىذا اعتكف فأ علي   هلل قاؿ فأك منذكر (نٍ ي  عَ )مُ زمن  ن(مِ  ىَ ثنِ استُ  غلٍ شُ )
 ف  أب (ُُ)قبلو ما كفارؽ, ينذره َف ون  أل؛ غلللشي  ا٠تركج زمنء قضا يلزمو (َُ)]فبل[ لشغل ال  إ

                                                           
 . يف )د( زيادة " ٚتع "( (ُ

 . كا١تثبت من )ب( ك )ج(يف األصل ك )د( " ٚتع " , ( (ِ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " أك " , ( (ّ

 . ّْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َُْ-َْٗ/ِ , ركضة الطالبُت ِْٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ٓ

 . ُْٓ/ٔ,   فتح العزيز  ِٗٓ/ّ, البياف  َٓٓ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٔ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " كغسل ", ( (ٕ

 . زيادة " شيء " )ب( ك )ج( ك )د(يف( (ٖ

 . /ب( من )ب(ّْْقتضى ", كىي هناية )يف )ب( " كم( (ٗ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (َُ

 . " فيو ")ج(  يف( (ُُ
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 نصرؼأف قطعو نفية فاد إُفإ رطالش   (ُ)/صرؼ ٬تز َف عيُتالت   ضركرات من كاف ١تا تابعالت  
 ضركراتو من تابعالت   يكن َف منالز   يعُتٍّ  َف (ِ)ذاإك , لتـزا١ت من شرطو ما زمن خراج إُفإ
 غلالش   ف  أ تكرر ا٦ت   علم (وَ ) الزمن نقصاف دكف تابعالت   قطعي نفة فادى إعل رطالش   يةملف

 يقطع ول ركجا٠تف, ةعادغاًل ( شُ  هُ ز  ن َ الت    يسَ لَ )  لكن مباحم دنيو  ك أديٍت مرأ كل يشمل
 .(ّ)٤تـر لشغل خركجوك  تابعلت  ا

أم  (ٓ)]اعنه[ نفسو هنزٍّ كي, ارذقألا عن هيتنز   فبلف (ْ)كمنو, ببلدالك  ا١تياه عن عدالبي : ةلغ هي نزي ت  لاك 
 ابن قاؿ, ياضالرٍّ  يف هنتنز   خرجنا كمنو, فرجللت   البعدى علة العام عرؼب يف ل  غ مث, اعدىاب

 ُفإ خرجوا ذاإ هنتنز   خرجنا (ٖ)لقو٢تم, (ٕ)موضعو غَت يف اسالن   كضعو ا٦ت   كىو :(ٔ)يتكٍّ السٍّ 
 ٟتن من ]/بّٖٓ[ ذلك د  عي  ك٢تذا, أم ك٨توىا ا١تياه عن باعدالت   هنزي الت   ا٪ت  إك , البساتُت

 . (ٗ)ةالعام

                                                           
 . )ج( /أ( منِْٔهناية )( (ُ

 . " كإف ")ب( ك )ج(  يف( (ِ

 . َْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ّٖٓ-ّٕٓ/ٔ, اَّموع  ُِٓ-َِٓ/ٔينظر: فتح العزيز ( (ّ

 . ب(من )" كمنو "سقطت من ( (ْ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .يف األصل " عنهما ", ( (ٓ

ل عنو أبو ابن السٍّكٍّيت: يعقوب بن إسةاؽ, أبو يوسف, ا١تعركؼ بابن السٍّكٍّيت, شيخ العربية, ا١تؤدٍّب, أخذ عن أيب عمرك الشيبآف كغَته, كرك ( (ٔ

. ينظر:  ق(ِْْ)صبلح ا١تنطق , كاأللفاظ , كالقلب كاإلبداؿ, تويف سنة أربع كأربعُت كمائتُتعكرمة الض ب كغَته , ككاف أبوه مؤدٍّبان, لو من التصانيف: إ

 .  ُٔ/ُِ, سَت أعبلـ النببلء ّٓٗ/ٔ, كفيات األعياف  ُُّ/ُُا١تنتظم يف تاريخ ا١تلوؾ كاألمم 

 . " أم " زيادة  )ج( يف( (ٕ

 . " كقو٢تم ")ج(  يف( (ٖ

 . ُْٕ/ٓ, مقاييس اللغة  ِِّٓ/ٔصةاح , ال ِٗ/ٔينظر: هتذيب اللغة ( (ٗ
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 يستعملها لفظو اهن  : أو"هتذيب" يفم وك الن   لقوؿ -بالتخفيف–ة ظار بالن   صلوأ تعبَت كحذؼ
.  (ِ)ا١تعٌت ُّذاة غالل   يفة معركف كليست, ليوإ (ُ)/ظرالن   قصديي  ما ُفإ ظرالن   ُّا يعنوف العجم
 ك٨توه غلللشي  ا٠تركج لوشرط بل, االعتكاؼ (ّ)خصوصياتن م ذكر ما اشًتاط كليس

 ذرن  ال صح ٭تتاجو فأ ال  يء إبش صدؽالت   كنذر, أر٫تاذنة صبل كأ صـو يف كتنظيف كجوع
, صح (ْ)العمرة مد يف احتاجوأف  ال   إماِف يعّتم تصدؽأ فأ علي   هلل: قاؿ فلو, رطكالش  

ة اٟتيل من حسنأ كىذه: يي ركشالز   قاؿ, ةالورث ـرك٭تي ة كالًت   كل خراجإ لـز ىذه يف مات ذاإك 
 كجاز يضان أ صح اٟتج نذريف  (ٔ)لذلك ا٠تركج شرط كلو. (ٓ)دبَتالت   باب يف ذكركىا اليت
مثبلن, [ سافرأ كأ مرضأ فأ ال  إ قاؿأك  شغلل االعتكاؼ قطع شرط ذافيما إك , ا٠تركج (ٕ)لو

 لو ما ٓتبلؼ, بذلك اعتكافو نقطاعإل؛ العود يلزمو ال (ٖ)]فخرج لشغل أك مرض أك سافر
 ردت أمىت كأ, ِف يبدكا فأ ال  إ ا١تذكوره ورالص   ٚتيع يف قاؿ كلو, (ٗ)لذلك ا٠تركج شرط

 خرجت (َُ)]أردت[ مهما كأ, ـحملر   ركجا٠ت لوشرط كما, لو تواناف١ت؛ ذرالن   ينعقد َف جامعت
 كشرطو, بالشرط عمبلن  لذلك تابعالت   كيسقط قيل, لغرض ا٠تركج كشرطو ذرالن   انعقد

                                                           
 )د( ./أ( من ِٖٓهناية )( (ُ

 . ُٗٔ/ْهتذيب األٝتاء كاللغات ( (ِ

 . " خصوصات ")ج(  يف( (ّ

 . " العمى ")ج(  يف( (ْ

 . َْْ/ُينظر: أسٌت ا١تطالب ( (ٓ

 . /أ( من )ب( ّْٓ" كذلك ", كىي هناية )( د) يف( (ٔ

 . )ب( ك )ج( ك )د(" لو "سقطت من ( (ٕ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (ٖ

 . َْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  َْٔ/ٔ, كفاية النبيو  ْٖٗ/ّينظر: اٟتاكم الكبَت ( (ٗ

 كا١تثبت من )ب( ك )ج( ك )د( .سقطت من األصل, ( (َُ
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 كذلك, رادتوإ ]/أّٗٓ [ ٔتجرد قوعلًّ  (ُ)ون  أل؛ رطلش  ء لاغلإ حكرجٍّ , ال كقيل, لغرض ا٠تركج
 . (ِ)االلتزاـ ينايف

 اعتمد (ٓ)ٔتا كأ, (ْ)ا١تسجد من البدف بكل ا٠تركج ىو (ّ)رم مايف ارض  ال ا٠تركج ف  أ علمأك 
 من كأ, قاعدان  العجز من كأ, منةنيان  كأ قائمان  سأالر  كأ, اليدين كأ, الرجلُت ٨تو من عليو

 كأ يديول حدإ كأ, سوأر  خرجأ فكأ  ذلك غَت بعض خراجإ ٓتبلؼ, جعان طمضاٞتنب 
 جليول ر حدإ خرجأ كلو, يضر فبل اعتماد دكف يهماتكل كأ, رجليول حدإ كأ, هماتيلك

 . (ٕ)( ٔ)شائعان  بعضو وقوؼا١ت يف مر ١تا؛ كجواألى عل ضر  ة الداخل مع عليها كاعتمد

 

 

                                                           
 . " إف ")ب(  يف( (ُ

 .  ُٗٗ/ِج , مغٍت احملتا  ُْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ِْٔ/ٔينظر: كفاية النبيو ( (ِ

 . )ج( " فيما مر " سقطت من( (ّ

 . ََٓ/ٔ, اَّموع  ِٗٓ/ٔ, فتح العزيز  ّٕٓ/ِينظر: الوسيط ( (ْ

 . " كإ٪تا ")ب(  يف( (ٓ

 . ُْْ/ُ, أسٌت ا١تطالب  ََٓ/ٔينظر: اَّموع ( (ٔ

 . )ب(قولو: " كلو أخرج إحدل رجليو كأعتمد عليها ........شائعان " سقطت من ( (ٕ
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 يات القرآنية مرتبة حسب ورودىا في المصحف الشريففهرس اآل        

 

 
 اآلية

 
 اسم السورة

 
 رقم اآلية

 
 الصفحة

 ٕٖ َُُ البقرة َّمثهت مت ُّٱ
 ِٗٓ ُّٔ البقرةٱَّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ
 ّٕٕ ُّٖ البقرة َّ مي خي  حي ُّٱ
 ََٓ, ِْٗ ُْٖ البقرةٱَّ زثرث يت ىت نت  مت زت ُّٱ
 َْٗ ُْٖ البقرةٱَّ رث يت ُّٱ
 ْٕٓ ُْٖ البقرةٱَّ مك لك اك يق ُّٱ
 ِْٗ ُٖٓ البقرةٱَّ خئحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱ
 ِٖٓ ُٕٖ البقرةٱَّ  ىفيث ىث نث مث زث رث ُّٱ
َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ  َّْ ُِٕ البقرة 
 ّ َُِ آؿ عمراف ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن

 ُ النساء
 

ّ 

 َُْ َُّ التوبةٱَّ زن رن مم ٱُّٱ
 ّٖٔ ُٔ النةل  َّ مه  جه ين ىن منُّ
 ّٕٕ ِٔ مرٔفٱَّ ىن من خن حن ُّٱ
 ّْٕ ٖٕ اٟتجٱَّجت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
 ّّٗ َّ الرـك َّ حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱ
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱٱُّٱ
 َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت

 ّ َٕ األحزاب

 َٗٓ ّّ ٤تمدٱَّ نث  مث زثُّٱ
 َٗ ُٗ الذاريات َّ زن رن مم ام يل ُّٱ
 ّٰ  ىئ نئ مئ زئ رئ  الذاريات ٓٔ ّ 
 ٕٖ ِّ النجم َّ جخمح جح مج ُّٱ
 ٕٖ ٗ الشمس َّ ىب نب مب  زب ُّٱ
 464 3 القدر َّ رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ
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 ةفهرس األحاديث مرتبة حسب الحروف الهجائي

الحكم على  طرف الحديث
 الحديث

 الصفحة

 ٖٗ مرسلحديث    ابتغوا يف أمواؿ اليتامى ال تأكلها الص دقة

 ّٗٔ أخرجو مسلم  ابدأ بنفسك فتصدؽ عليها

 ْٖٓ ارم أخرجو البخ   احتجم كىو صائم

 َّٖ صةةو األلبآف  : أٓف رأيت ا٢تبلؿ, فصاـأخربت النب 

صةةاسناده  أدكا صدقاتكم إُف من كُف اهلل أمركم فمن بر فلنفسو كمن أمث فعليها
 النوكم

َّْ 

 ّٓٓ البخارم كمسلم تمإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطع

 ُْْ صةةو األلبآف إذا انتصف شعباف فبل تصوموا

 ُْٗ و األلبآفضعف إذا خرصتم فخذكا كدعوا الثلث فإف َف تدعوا الثلث فدعوا الربع

 ِْٔ البخارم كمسلم إذا دخل العشر أىحيىا اللٍّيل

 ْْٗ و األلبآفضعف إذا كاف أحدكم صائمان فليفطر على الت مر

 ُّٕ و األلبآفحسن ص يف الت عجيل للعباس رضي اهلل عنوارخ

 ّْٔ أخرجو مسلم ريت ليلة القدر.... قاؿ: فمطرنا ليلة ثبلث كعشرينأي 
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 ّْٓ و األلبآفضعف استعينوا بطعاـ الس ةر على صياـ الن هار

 ُٖٓ البخارم كمسلم أصـو ثبلثة أياـ من كل شهر

 ْٕٔ أخرجو مسلم العشر األكسط لٍّيلة, مث اعتكفتالعشر األكؿ التمس ىذه ال اعتكفت

 ِٗٓ البخارم كمسلم مث اعتكف أزكاجو من بعده اعتكف العشر األكؿ من رمضاف...

 ُْٕ و األلبآفضعف أعطيت أميت يف شهر رمضاف ٜتسان 

 ّْْ اسناده ضعيف أغنوىم يف ىذا اليـو 
 ْٗٓ صةةو األلبآف أفطر اٟتاجم كاحملجـو

 ْٕٓ أخرجو مسلم العصر بكيراع الغىًميمأفطر بعد 

 ِٔٓ البخارم كمسلم أفضل الص ياـ صياـ داكد,كاف يصـو يومان كيفطر يومان 

 ٖٗ و األلبآفضعف أال من كِفى يتيمان لو ماؿ فليت جر فيو كال يًتكو حىت تأكلو الص دقة

 ّٖٗ ضعفو األلبآف ـاهلل اكرب اللهم أىلو علينا باألمن كاإلٯتاف, كالس بلمة كاإلسبل

 ّْٔ البخارم كمسلم التمسوىا يف العشر األكاخر, كالتمسوىا يف كل كترو 

 ُٕٓ و األلبآفحسن أمر أبا ذر بصياـ أياـ البيض

رص الن خل رص العنب كما ٮتي  ُٖٓ ضعفو األلبآف أمر أف ٮتي

بي العفو أمره   ْٓٔ و األلبآفصةة عائشة رضي اهلل عنها بقوؿ الل هيم  إن ك عفو ٖتي

ا األعماؿ بالنٍّيات  ّٗٗ أخرجو البخارم إ٪ت 
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 ُّْ و األلبآفصةة أمره بذلك ١تػػ ا بعثو إُف اليمن أف  الن ب 

 ّّٖ ضعفو األلبآف قبل شهادة األعرايب كحده أف النب 

 َِٓ أخرجو مسلم إف  أمٍّي ماتت كعليها نذر افأصـو عنها

 ّٓٗ أخرجو مسلم اـ ال توجب على أىل ا١تدينة العملأف  رؤيتو بالش  

 ْٕٔ أخرجو مسلم إن كم ميصبٍّةوا عدككم كالفطر أقول لكم

 ِٔٓ أخرجو البخارم إف  لربك عليك حق, كإلىلك عليك حق, كٞتسدؾ عليك حق

 ْْٓ ضعفو األلبآف أف  للص ائم عنده لدعوة َف ترد

ا الٖتل حملمد كال آلؿ ٤تمد  ُّٓ أخرجو مسلم إهن 

 ُٓٓ البخارم كمسلم عاشوراء كَف يكتب عليكم صيامو إف ىذا اليـو يـو

 َُّ أخرجو مسلم أستعمل رجبلن على الصدقة   أنو
 ِٕٓ البخارم كمسلم أن و صل ى اهلل عليو كسل م َف يستكمل شهران غَت رمضاف

ما يوماف تعرض فيهما األعماؿ  ُٗٓ و األلبآفصةة إهن 

 ْٗٓ و األلبآفصةة كؿ ما كيرىت اٟتجامة للص ائم أف  جعفر بن أيب طالب ...أ

 َُُ البخارم كمسلم إياؾ ككرائم أموا٢تم

 َْْ أخرجو مسلم أياـ التشريق أياـ أكل كشرب

 ّٕٕ البخارم كمسلم بٍت اإلسبلـ على ٜتس
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 ِْٓ البخارم كمسلم مث قمنا إُف الص بلةتسةرنا مع رسوؿ اهلل 

 ّْٓ البخارم كمسلم تسةركا  فإف  يف السةور بركة

 ّْٓ صةةو األلبآف تسةركا كلو ّترع من ماء

 ْٓٔ أخرجو مسلم تىطليعى الش مسي صبيةتها بيضاء

 ّْٖ أخرجو البخارم جاء رجل إُف الن ىب صل ى اهلل عليو كسل م, فقاؿ: ىلكت

 ْْٓ األلبآف وضعف اٟتمد هلل الذم أعانٍت فصمت كرزقٍت فأفطرت

 ّْٓ صةةو األلبآف دع ما ييريبك إُف ما ال ييريبك

 ُْٕ صةةو األلبآف رخص يف القبلة للشيخ كىو صائم, كهنى عنها الشاب

-ُْٓ صةةو األلبآف رفع عن أم يت ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو
ٓٔٓ 

 ّْٔ و األلبآفضعف ركاية )) صاع من دقيق(( يف حديث زكاة الفطر

 ْٕٗ و األلبآفضعف سيًئل عن قضاًء رمضاف, قاؿ: إف شاء فرقو

 ُّٓ أخرجو البخارم «بشراب فشربو شك الناس يـو عرفة, فبعثت إُف النب 

 ّٖٕ البخارم كمسلم ال ينقصاف رمضاف كذك اٟتجة شهرا عيد

 َٗٓ صةةو األلبآف الصائم أمَت نفسو
 ّٕٕ صةةو األلبآف صامو ناقصان أكثر ٦ت ا صامو كامبلن 
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 َْٓ صةةو األلبآف الص عيد الط يب كضوء ا١تسلم

 ْْٓ و األلبآفضعف ٜتسمائة صبلة صبلة يف ا١تسجد األقصى أفضل من

 ّْٓ صةةو األلبآف صبلة يف مسجد قباء كعمرة

 ْْٓ صةةو األلبآف صبلة يف مسجدم ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه

 ّٕٗ صةةو األلبآف كا لرؤيتو, فإف غم عليكمصوموا  لرؤيتو, كافطر 

 ْٕٓ أخرجو البخارم الصٍّياـ جين ةه فإذا كاف أحديكيم صائمان فبل يرفيث

 ُٔٓ صةةو األلبآف صياـ رمضاف بعشرة أشهر, كصياـ ستة شواؿ

 ُٓٓ و األلبآفضعف صياـ عاشوراء كيوما قبلو كيوما بعده

 ُٓٓ أخرجو مسلم أفصياـ يـو عاشوراء أحتسب على اهلل 

 ُُٓ أخرجو مسلم صياـ يـو عرفة  أحتسب على اهلل أف يكفٍّر الس نة اليت قبلو

 ٖٖ البخارم كمسلم قتاؿ أبو بكر للمرتدين

 ِْٓ و األلبآفحسن قل  ما كاف رسوؿ اهلل صل ى اهلل عليو كسل م يفطر يـو اٞتمعة

 ِْٖ البخارم كمسلم فدين اهلل أحق أف يقضى

 ّْٕ و األلبآفحسن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو كالرفث ض رسوؿ اهلل فر 

 َّْ البخارم كمسلم زكاة الفطر من رمضاف على الناس صاعان من ٘تر فرض 

 ْْٔ أخرجو البخارم فريًفعت, كعسى أف يكيوفى خَتنا لكم
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 ُٔٔ البخارم كمسلم يف الركاز ا٠تمس

 ِّٗ صةةو األلبآف ء فيها حىت تبلغ عشران يف ٜتس من اإلبل شاة مث ال شي

 ُٖٖ صةةو األلبآف فيما سقت السماء... أك كاف بعبلن 

 ُٖٖ أخرجو مسلم فيما سقت السماء .. كاألهنار كالغيم

 ُٖٖ البخارم فيما سقت السماء كالسيل كالبعل العشر

 ُٖٖ البخارم فيما سقت السماء كالعيوف أك كاف عثريان 

 ِٕٓ األلبآف حسنو بل يف كل أربعُت بنت لبوفيف كل سائمة إ

 َْٔ البخارم كمسلم كاف أىجود الن اس با٠تَت

 ُّْ البخارم كاف إذا أتاه قـو بصدقتهم, قاؿ: اللهم صلى على آؿ فبلف

 ّْْ صةةو األلبآف كاف إذا كاف صائما أمر  رجيبلن فرقى على نشزو 

ما يـو عيد للمشركُتكاف أكثر ما يصـو من األياـ ىذين, كيقوؿ  ِْٓ و األلبآفضعف : إهن 

 ُْٔ البخارم كمسلم يف كلٍّ ليلةو من رمضاف فيدارسيوي القيرآف كاف جربيل يلقى الن ب  

 ُِِ ضعفو األلبآف يبعث ا٠تارص للخرص كاف 

 ْٓٓ البخارم كمسلم ييصًبحي جينيبان من ٚتاعو  كاف 

 ِٕٓ أخرجو مسلم ـ شعباف كيل وي كاف صل ى اهلل عليو كسل م يصو 

 ِْٓ و األلبآفصةة كاف ال ييصلٍّي إذا كاف صائمان حىت يؤتى برطب كماء
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رًج الص دقة من الذم نيًعدهي للبيع  َِٕ ضعفو األلبآف كاف يأمرنا أف ٩تي

 ِْٔ أخرجو مسلم كاف ٬تتهد يف العشر األكاخر ما ال ٬تتهد يف غَته

 ّٗٓ البخارم كمسلم رجلو كىو معتكفكاف ٮترج رأسو لعائشة ت

 ِٖٓ البخارم كمسلم كاف يعتكف العشر األكاخر من

 ْْٗ األلبآف حسنو كاف يفطر قبل أف ييصلٍّي على رطبات, فإف َف يكن فعلى ٘ترات

 ِْٓ ضعفو األلبآف كاف يكتةلي باإًلٙتد كىيو صائًمه 

 ّٕٖ البخارم كمسلم كسفت الشمس يـو مات كلد النب 

 َّْ البخارم كمسلم صاعان من طعاـ كن ا ٩ترج زكاة الفطر إذ كاف فينا رسوؿ اهلل 

 ُٓٓ مسلم أخرجو لًئن عشت إُف قابلو ألىصيومن  الت اسع

 ُٖٕ األلبآف صةةو كالز بيب ال تأخذ الص دقة إال  من ىذه األربعة الش عَت كاٟتنطة كالت مر

 ِْٓ صةةو األلبآف اَف يينتظر بفطرىا النيجـوال تزاؿ أميت ٓتَت على سنيت م

 ِِٓ صةةو األلبآف ال تصوموا يـو السبت إال  فيما إفًتض عليكم

 ّْٓ البخارم كمسلم ال تشدي الرٍّحاؿ إال  إُف ثبلثًة مساجد

 ّْْ أخرجو مسلم ال تقدموا رمضاف بصـو يـو أك يومُت

 ِِِ و األلبآفصةة ال زكاة يف ماؿ حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ

 ِٓٓ البخارم كمسلم ال صاـ من صاـ األبد
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 ُْٓ البخارم كمسلم يزاؿ الن اس ٓتَت ما عج لوا الفطر كأخ ركا السيةور ال

 ِِٓ أخرجو مسلم ال يصم أحدكم يـو اٞتمعة إال  أف يصـو يومان قبلو أك يومان بعده

 ُْٕ البخارم كمسلم ٠تلوؼ فم الص ائم

 َْْ أخرجو مسلم أياـ التشريق أف يصمن َف يرخص يف

 ْٕٓ صةةو األلبآف ليس الصٍّياـ من األكل كالشيرب فقط, الصٍّياـ من الل غو كالر فث

سلم يف عبده كال فرسو صدقو
ي
 َِٕ البخارم كمسلم ليس على ا١ت

 ّْٔ أخرجو مسلم ليس على ا١تسلم يف عبده كال فرسو صدقة إال  صدقة الفطر يف الر قيق

 ِٗٓ األلبآف ضعفو ليس على ا١تعتكف صياـ إال  أف ٬تعلو على نفسو

 حسن اسناده ليس يف أقل من عشرين مثقاالن شئ, كيف عشرين نصف دينار
 األلبآف

َُٓ 

 ِٕٗ األلبآف ضعفو ليس يف البقر العوامل شيء

 ُْٕ أخرجو مسلم ليس يف حب كال ٘تر صدقة حىت يبلغ ٜتسة أكسق

 ُُٓ البخارم كمسلم دكف ٜتس أكاؽو من الورًؽ صدقة ليس فيما

 ُْٕ البخارم كمسلم ليس فيما دكف ٜتسة أكسق من التمرصدقة

 ْٕٔ البخارم كمسلم مر برجلو يف ظل شجرةو ييرش ا١تاء عليو

 ِِّ ضعفو األلبآف من استفاد ماالن فبل زكاة عليو حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ
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 ْٓٓ جو البخارمأخر  من أصبح جنبان فبلصـو لو

 حسن اسناده من أفطر يف شهر رمضاف ناسيان فبل قضاء عليو كال كفارة
 األلبآف

ِْٔ 

 ُْٖ األلبآف صةةو من ذرعو القيء كىو صائم فليس عليو قضاء

 ِٓٓ صةةو األلبآف من صاـ الد ىر ضيي قت عليو جهن م

 ُٔٓ خرجو مسلمأ من صاـ رمضاف مث أتبعو ستان من شواؿ كاف كصياـ الدىر

 ُُٓ البخارم كمسلم من صاـ يومان يف سبيل اهلل باعد اهلل كجهو عن الن ار سبعُت خريفا

 ُْْ صةةو األلبآف من صاـ يـو الش ك فقد عصى أبا القاسم 

 ُْٔ صةةو األلبآف من فط ر صائمان فلو مثلي أىجرًهً 

 ْْٔ البخارم كمسلم من قاـ ليلة القدر أٯتانا

 ْٔٔ أخرجو مسلم اـ ليلة القدر فوافقهامن ق

 ْٕٗ و األلبآفضعف من كاف عليو صـو رمضاف فليسرده

 ُُٓ صةةو األلبآف ا١تكياؿ مكياؿ أىل ا١تدينة كالوزف كزف مكة

 َُْ صةةو األلبآف من َف يبيٍّت الصٍّياـ قبل الفجر فبل صياـ لو

 ْٕٓ مأخرجو البخار  من َف يدع قوؿى الزيكر كالعملى بو

 َِٓ البخارم كمسلم من مات كعليو صياـ صاـ عنو كليو
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 ِْٔ البخارم كمسلم من نسي  كىو صائم فأكل أك شرب

 ْ البخارم كمسلم من ييرًًد اهللي بو خَتان ييفقٍّهوي يف الدٍّين

ؤمن الت مر
ي
 ّْٓ صةةو األلبآف نًعمى سةيوري ا١ت

 ْٖٔ البخارم كمسلم عن الوصاؿ هنى النب

 َْْ البخارم كمسلم هنى عن صياـ يومُت يـو األضةى, كيـو الفطر

 ُْٕ و األلبآفضعف الوسق ستوف صاعان 

 ُُّ صةةو األلبآف ىذا شهر زكاتكم

 ُُْ أخرجو مسلم علي ا١تسلمُت .. ىذه فريضة الصدقة اليت فرض رسوؿ اهلل 

 ََْ أخرجو مسلم ىل عندكم من غداء؟ قالت: ال

ضعفو يف  اجتمع يف اٟتوض كالفةل كالراعي كا٠تليطاف ما
 التلخيص اٟتبَت

ِٓٗ 

 ِٗٓ البخارم كمسلم ( كيف ركاية ) العشر األكؿ منو ( اعتكف عشرا من شواؿ)كأن و 

 َِْ صةةو األلبآف كبالغ يف االستنشاؽ إال  أف تكوف صائمان 

 ّْٔ بخارم كمسلمال .صبح إحدل كعشرين((كقد رأيتٍت أسجد يف ماء...فمطرت السماء .

قػىتيوي   َِٕ و األلبآفضعف كيف البزٍّ صىدى

 ُُٓ أخرجو البخارم كيف الرٍّق ة ربع العشر
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 ُٖٖ أخرجو مسلم كيف ركاية: ))بالس انًيىة(( ,كفيما سقي بالنضح نصف العشر 

 َُْ أخرجو البخارم كال يؤخذ يف الص دقة ىرمة كال ذات عوار

 َُٓ حسنو النوكم عشركف ديناران .. كليس عليك شيئان حىت يكوف

 َّْ و األلبآفحسن كمن منعها فاف آخذكىا كشطر مالو

 ُْٔ و األلبآفضعف يارسوؿ اهلل ليس كيل نا ٬تدي ما يفطٍّر بو الص ائم

 ْْٓ و األلبآفضعف يا كاًسعى الفضل اغًفر ِف

 ِِٓ ٓفو األلباضعف يـو اٞتمعو يـو عيدكم فبل ٕتعلوا يـو عيدكم يـو
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 فهرس اآلثار مرتبة حسب الحروف الهجائية

 

 الصفحة األثر

 َٗ -عائشة رضي اهلل عنها أثر عن  –" إخراج الزكاة عن اليتامى" 

 َْٓ -رضي اهلل عنها عائشة عن أثر –طعاـ عن من تويف كعليو صياـ " " اإل

 -" بوجوب الغسل على اٞتنب الصائم قبل طلوع الفجر القوؿرجوع عن ل" ا
 -ىريرة أيبعن أثر 

ْٓٓ 

 َٕٓ -عمر عنأثر  -" أمر امرأة ماتت أميها كعليها صبلة أف تصلٍّي عنها" 

 ّٖٗ -عمر رضي اهلل عنوعن  أثر –" أف  األىلة بعضها أكرب من بعض ..." 

 ُُِ - عمرن عأثر  -" قوٍّمو كأىدٍّ زكاتو  "

 َِْ -ابن عباسعن أثر  -"  فطٍّر ٦ت ا دخل كليس ٦ت ا خرجإ٪ت ا ا١ت" 

 ِّٓ -علي كعائشة عن أثر-" ا٬تاب ا١تسجد اٞتامع لبلعتكاؼ"

 ُّٕ -ابن عمر عن أثر  -زكاة" جواز تعجيل ال"

 َٗ "قوؿ ٚتع من الصةابة بوجوب الزكاة على غَت ا١تكلف يف مالو"

 ْٔٔ -يف ليلة القدر  ابن مسعودعن أثر  - " يصبها من يقم اٟتوؿ"
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 ْٓٓ -ىريرة أيب عن أثر– "كجوب الغسل على اٞتنب الصائم قبل طلوع الفجر"

 ِِّ  عنهم كعمر كعثماف كعلي رضي اهللبكر  أيب عن أثر –اشًتاط اٟتوؿ للزكاة 

 ّْٗ -عنهم ابن عباس كعائشة رضى اهللعن أثر -((كعلى الذين يطويقوينو)) قراءة

 –"  يطعم مكاف كل ليلة مسكينا"من َف يصم حىت أدركو رمضاف آخر قاؿ: 
  -ىريرة كعمر كابن عمر  كأيب ابن عباس عن أثر

ْٗٔ 

 ِْٗ -ابن عباس  عن أثر - ))كعلى الذين يطيقونو((:نسخ قولو تعاُف
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 فهرس األعالم

 

 الصفحة العلم

 ُّٖ بن أيب الدـ الشافعي , أبو اسةاؽبراىيم بن عبد اهلل بن عبد ا١تنعمإ

 َُِ إبراىيم بن علي بن يوسف, أبو إسةاؽ الشَتازم

 ّٖٗ أبو بكر بن عبداهلل بن عبدالرٛتن, ابن قاضي عجلوف

 ُٗ أٛتد بن ٛتداف بن أٛتد بن عبد الواحد األذرعي الشافعي

 ٗٗ أبو زرعة, لكردم الرازيآف ا١تصرمأٛتد بن عبد الرحيم بن اٟتسُت ا

 ِٔٔ أٛتد عبداهلل بن عبدالرٛتن ابن األستاذ

 ّْٓ ٤تٌب الدٍّين الطربمٌ  ,أبو العٌباس , أٛتد بن عبد اهلل بن ٤تمد 

 ُٗٓ ابن العماد, أبو العباس, الشافعيأٛتد بن عماد بن يوسف األقفهسي 

 ُِِ سريج, أبو العباس البغدادمأٛتد بن عمر بن 

 َُٗ أبو حامد اإلسفراييٍتٌ  ,أٛتد بن ٤تٌمد بن أٛتد

 ِٔٔ اٞترجآف أبو العباس ,أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد 

 َُٕ ابن الرفعة ,األنصارم , أبو العباسأٛتد بن ٤تمد بن علي
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 الصفحة العلم

 ُٕٔ أٛتد بن ٤تمد بن مكي, ٧تم الدين القموِف

 ُِٔ إٝتاعيل بن ٛتاد الًتكي, أك نصر الفارايب اٞتوىرم

 ٖٗ أنس بن مالك بن النظر اٟتزرجي األنصارم رضي اهلل عنو

 َْٓ حرملة بن ٭تِت بن عبداهلل بن حرملة

 ِّّ اٟتسن بن إبراىيم بن علي, أبو علي الفارقي

 ُُْ اٟتسن بن أٛتد بن يزيد, أبو سعيد اإلصطخرم

 ّٔٔ اٟتسن بن اٟتسُت, أبو علي بن أيب ىريرة

نًيًجيٌ اٟتسن بن عبٍيد اهلل بن ٭تِت  َِِ أبو علي البػىٍندنًيًجيٌ  ,, القاضي البػىٍندى

 ُِٓ اٟتسُت بن اٟتسن بن ٤تمد, أبو عبداهلل اٟتليمي

 ُِْ اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفرٌاء البغوٌم = أبو ٤تمد, البغومٌ 

 َُِ القاضي اٟتسٍُت أبو علي ,الشافعيٌ  ركذماٟتسٍُت بن ٤تمد بن أٛتد ا١ت

 ِِّ د بن اٟتسن, أبو عبداهلل اٟتناطياٟتسُت بن ٤تم

 ُِٔ داكد بن علي بن خلف, أبو سليماف, ا١تعركؼ بالظاىرم

 ّّٖ الربيع بن سليماف بن عبد اٞتبار, أبو ٤تمد

 ٗ زكريا بن ٤تمد بن زكريا األنصارم
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 الصفحة العلم

 ّْٔ سفياف بن عيينة بن أيب عمراف, أبو ٤تمد ا٢تبلِف

 ّْٔ أبو داكد الٌسجستآفٌ , سليماف بن األشعث بن إسةاؽ األزدمٌ 

 َِٕ -رضي اهلل عنو  –ٝترة بن جندب بن ىبلؿ الفزارم 

 ّْٓ طاىر بن عبداهلل بن طاىر, القاضي أبو الطيب الطربم

 َٗ رضي اهلل عنها -عائشة بنت أيب بكر الصديق, أـ ا١تؤمنُت 

 َِٓ ة, احملاريب األندلسي, أبو ٤تمدعبد اٟتق بن أيب بكر غالب بن عطي

 َِٓ عبداهلل بن أٛتد, أبو القاسم السهيليعبد الرٛتن بن 

 َِٖ عبد الرٛتن بن مأموف بن علي ا١تتوٌِف, النيسابورٌم = أبو سعد ا١تتوِفٍّ 

 ُْٔ عبدالرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد, أبو القاسم ا١تركزم

 ُِٓ عبدالرٛتن بن يوسف بن إبراىيم, ٧تم الدين األصفوٓف

 َّٓ ا١تعركؼ بابن البارزم ,القاضي, يم بن ىبة اهللعبد الرحيم بن إبراى

 ْٗ عبدالرحيم بن اٟتسن بن علي اإلسنوم

 َّْ عبدالرحيم بن ٤تمد بن ٤تمد , تاج الدين ا١توصلي

 ُُٗ عبدالسيد بن ٤تمد بن عبدالواحد, أبو نصر بن الصباغ

 ّْٓ , عز الدين بن عبدالسبلـعبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم 
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 الصفحة العلم

 ُّْ عبدالعزيز بن عبداهلل بن ٤تمد, أبو القاسم الدركي

 ُُٗ عبد الكرٔف بن ٤تمد بن عبد الكرٔف بن الفضل الرافعٌي القزكيٍتٌ 

 ّٓٗ -رضي اهلل عنو  –عبداهلل بن عباس بن عبدا١تطلب 

 ٖٖ رضي اهلل عنو -عبداهلل بن عثماف, أبو بكر الصديق 

 ُُٓ رضي اهلل عنو -و عبدالرٛتن عمر بن ا٠تطاب, أبعبد اهلل بن 

 ُٖٕ رضي اهلل عنو -, أبو موسى األشعرم عبد اهلل بن قيس سليم

 ِْٖ عبد اهلل بن ٤تمد ىبة اهلل بن ا١تطهر بن علي بن أيب عصركف

 ِّٖ أبو ٤تمد اٞتويٌٍت, كالد إماـ اٟترمٍُت , عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل

 َُّ و ا١تعاِف اٞتويٍت,  إماـ اٟترمُتعبدا١تلك بن عبداهلل بن يوسف, أب

 ُْٖ عبدا١تلك بن مركاف بن اٟتكم بن العاص بن أمية, ا٠تليفة األموم

 َُٗ الركيآف أبو احملاسن ,عبد الواحد بن إٝتاعيل بن أٛتد 

 ّّٖ عبد الواحد بن اٟتسُت الصيمرم البصرم = أبو القاسم

 َْْ ابن الصبلح, لي عثماف بن عبد الرٛتن بن عثماف الكردم ا١توص

 ٖٓ بن إٝتاعيل بن أيب بشر , أبو اٟتسن األشعرمعلي 

 ِٖٕ علي بن إٝتاعيل بن يوسف القونوم = عبلء الدين, أبو اٟتسن
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 الصفحة العلم

 ُِِ علي بن عبد الكايف بن علي بن ٘تاـ, أبو اٟتسن السبكي

 ّٓٗ علي بن عبداهلل بن أيب اٟتسن التربيزم

 ُْْ -رضي اهلل عنو -ك عمار بن ياسر بن عامر بن مال

 ُْٖ -رضي اهلل عنو -عمر بن ا٠تطاب بن نفيل العدكم القرشي 

 ُِّ سراج الدين, أبو حفص,البلقيٍت الشافعٌي , عمر بن رسبلف بن نصَت

 ُِّ عمر بن علي بن أٛتد ابن ا١تلقن, أبو حفص األنصارم

 َٕٓ عياض بن موسى بن عياض, القاضي ا١تالكي

 ُُٓ ٧تا القرشي ٣تلي بن ٚتيع بن

 ِّٗ ابن اٟتٌداد , ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد القاضي ا١تصرم

 َُّ القاضي أبو عاصم  العبادم,٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد 

 َُٓ ٤تمد بن أدريس بن العباس,القرشي ا١تطلب الشافعي, اإلماـ أبوعبداهلل

 َُِ اهلل٤تمد بن ُّادر بن عبد اهلل الزركشي الشافعي, بدر الدين, أبو عبد 

 ْْٔ خلف بن كامل, أبو عبداهلل الغزم٤تمد بن 

 ِْْ الدائم بن موسى, الشمس الربماكم٤تمد بن عبد 

 َّْ ٤تمد بن عبداهلل بن اٟتسن بن اللباف, أبو اٟتسُت
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 الصفحة العلم

 ِٖ عبد ا١تنعم بن ٤تمد اٞتوجرم٤تمد بن 

 ُّ علي بن ٤تمد ا١تريسي. ابن عريب٤تمد بن 

 ِْٓ لواقدم٤تمد بن عمر بن كاقد ا

 ِِّ ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الطوسي, أبو حامد الغزاِف

 ٖٓ ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود, أبو منصور ا١تاتريدم

 ْْٔ ا١تهلب بن أٛتد بن أيب صفرة

 ٗٔٓ يعقوب بن اسةاؽ بن السكيت, أبو يوسف

 ُْٖ جابن ك ي, يوسف بن أٛتد الدينوري

 َّْ عبد الرب يوسف بن عبداهلل بن ٤تمد, أبو عمر, ابن
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 والكلمات الغريبة فهرس المصطلحات

 

 الصفحة المصطلح أو الكلمة الغريبة

 ُٕٔ اإلردب

 ٖٓ األشاعرة

 ُُٓ األشخاص

 ُُٓ األشقاص

 ُُٕ األغبط

 ٖٗ نسيةاإل

 ُْْ البخت

 َُٔ البعَت

 ِْٗ التةَت

 ُٕٗ الًتمس

 ِّٗ التوليدات

 ُُٔ اٞترباف
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 الصفحة المصطلح أو الكلمة الغريبة

 ُٖٕ اٞتلباف

 ْٗ اٞتنُت

 ُّٔ اٞتواميس

 ُٕٗ حب الغاسوؿ

 ُِٗ ا٠ترص

 ُّٖ ا٠ترقاء

 ُِْ ا٠تريطة

 َُٕ ا٠تنثى

 ُْٕ الدانق

 ّٔٓ الدست

 َِِ الد ال ؿ

 ُْٕ الرطل

 ْٗ الريع

 ِِْ السلس

 ِٗ السفيو
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 الصفحة المصطلح أو الكلمة الغريبة

 ُٕٕ السلت

 ُّٖ الشرقاء

 ِٗ الصرؼ

 ََُ الضائن

 ُُِ الطعن

 ُٗ العامي

 ُّٔ العراب من البقر

 ُْْ راب من اإلبلالع

 ُّٖ العلس

 ِٕٗ العوامل من البقر

 ُٕٔ القدح

 َِِ القراض

 ُٕٗ القرطم

 ّٗ لقنا

 ُٔٗ ٟتمة
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 الصفحة المصطلح أو الكلمة الغريبة

 َُُ الكرٯتة

 ِٕٓ الكؤل

 َُُ ماعز

 ُِْ ا١تأمومة

 ّٗ ا١تبعض

 ّْٔ ا١تخيض

 ِِْ ا١تسربة

 ُْٗ ا١تعدف

 َٗ ا١تعشرات

 ّٗ ا١تكاتب

 ّٔٓ ا١تكعب

 ُٕٓ ا١تن

 ُٔٔ ا١توات

 ّٗٓ ا١تهايأه

 ُُٗ النشو
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 الصفحة المصطلح أو الكلمة الغريبة

 ُُِ نض

 ٕٗ النقدين

 َُٔ كلد الناقة

 ُْٕ الوسق

 ُْْ ٫تداف
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 فهرس األماكن والبلدان

 

 الصفحة المكان أو البلد

 ِٓ أبيات حسُت

 ِْ زبيد

 ْٗ سلمنت

 ِْ الشرجة

 ْٕٓ كراع الغميم

 َٓ ٤تلة أيب ا٢تيثم
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

, أٛتد بن أيب بكر العلوم, مطبوع مع اإلبتهاج في بيان اصطالح المنهاج -ُ
ا١تنهاج, عن دار ا١تنهاج ّتدة, بتةقيق ٤تمد ٤تمد طاىر شعباف, الطبعة األكُف 

 ق .ُِْٔ

ابن لطف اهلل , أليب الطيب ٤تمد صديق خاف بن حسن بن علي أبجد العلوم -ِ
, الطبعة األكُف َُّٕاٟتسيٍت البخارم الًقن وجي )ا١تتوىف:  ىػ(, عن دار ابن حـز

 ـ . ََِِ -ىػ ُِّْ

,لئلماـ عبدالرٛتن بن ٤تمد ا١تتوِف, رسالة تتمة اإلبانة عن أحكام فروع الديانة -ّ
ماجستَت ّتامعة أـ القرل , كتاب الزكاة, دراسة كٖتقيق: توفيق بن علي الشريف, 

 ق.ُِْٓسنة 

,لئلماـ عبدالرٛتن بن ٤تمد ا١تتوِف, رسالة تتمة اإلبانة عن أحكام فروع الديانة -ْ
ماجستَت ّتامعة أـ القرل , من أكؿ كتاب الصـو إُف آخره, دراسة كٖتقيق: عفاؼ 

 ق.٤ُِْٔتمد بارٛتة, سنة 

 ىػ(,ُّٗ, أليب بكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم )ا١تتوىف : اإلجماع -ٓ
ٖتقيق: فؤاد عبد ا١تنعم أٛتد, عن دار ا١تسلم للنشر كالتوزيع, الطبعة األكُف 

 مػ .ََِْىػ/ ُِْٓ

, حملمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن االحسان في تقريب صحيح ابن حبان -ٔ
, التميمي, أبو حامت, الدارمي, البيسيت )ا١تتوىف:  ىػ(, ترتيب: ّْٓمعاذ بن مىٍعبدى
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ىػ(,حققو كخرج أحاديثو  ّٕٗبن بلباف الفارسي )ا١تتوىف: األمَت عبلء الدين علي 
 َُْٖكعلق عليو: شعيب األرنؤكط, عن مؤسسة الرسالة, بَتكت, الطبعة األكُف 

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ 

, ابن دقيق العيد, الناشر: مطبعة السنة إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام -ٕ
 احملمدية, بدكف طبعة كبدكف تاريخ .

عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين, بن اٟتاج نوح بن ٧تايت بن  , أبوأحكام الجنائز -ٖ
ىػ(, الناشر: ا١تكتب اإلسبلمي, الطبعة َُِْآدـ, األشقودرم األلبآف )ا١تتوىف: 

 ـ .ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔالرابعة 

ىػ(, َٓٓ, أليب حامد, ٤تمد بن ٤تمد الغزاِف الطوسي )ت: إحياء علوم الّدين -ٗ
 لبناف. –عن دار ا١تعرفة, بَتكت 

ىػ( , ّٕٖ, لشرؼ الدين, إٝتاعيل بن أيب بكر ا١تقرئ )تإخالص الناوي -َُ
 عن كزارة األكقاؼ ا١تصرية . 

, أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن آداب الشافعي ومناقبو -ُُ
ىػ(, قدـ لو كحقق ِّٕا١تنذر التميمي, اٟتنظلي, الرازم ابن أيب حامت )ا١تتوىف: 

 –د ا٠تالق, الناشر: دار الكتب العلمية ببَتكت أصلو كعلق عليو: عبد الغٍت عب
 ـ . ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف, الطبعة األكُف 

ىػ(, ٕٔٔ, أليب زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم )ا١تتوىف: األذكار -ُِ
 ـ .ََِْ-قُِْٓعن دار ابن حـز  للطباعة كالنشر, الطبعة األكُف 
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دالعزيز الشايع, عن مكتبة , ٤تمد بن عبآراء ابن حجر الهيتمي االعتقادية -ُّ
 ق .ُِْٕدار ا١تنهاج بالرياض, الطبعة األكُف 

, للعبلمة شرؼ الدين أيب ٤تمد, إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي -ُْ
ىػ( عن ّٕٖإٝتاعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل الشرجٌي, ا١تعركؼ بابن ا١تقرئ )ت:

 ـ.َُِّ -ىػ ُّْْ, ُدار ا١تنهاج, ط

 

, للشيخ ٤تمد ناصر الدين أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج  -ُٓ
 -ىػ َُْٓبَتكت,  -, ِىػ(, عن ا١تكتب اإلسبلمٌي, طَُِْاأللبآف )ت: 

 ـ.ُٖٓٗ

, أليب عمر, يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرٌب بن عاصم االستذكار -ُٔ
ىػ(, ٖتقيق: ساَف ٤تمد عطا, ٤تمد علي معوض, عن ّْٔالنمرم القرطب )ت: 

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْلبناف, عاـ  –بَتكت  -, ُب العلمٌية, طدار الكت

, أليب عمر, يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد االستيعاب في معرفة األصحاب -ُٕ
ىػ(, ٖتقيق: علي ٤تمد ّْٔبن عبد الرب ابن عاصم النمرم القرطب )ت: 

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ, بَتكت, عاـ ُالبجاكم, عن دار اٞتيل, ط

, أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن صحابةأسد الغابة في معرفة ال -ُٖ
٤تمد بن عبد الكرٔف بن عبد الواحد الشيبآف اٞتزرم, عز الدين ابن األثَت )ا١تتوىف: 

عادؿ أٛتد عبد ا١توجود, عن دار الكتب  -ىػ(, ٖتقيق: علي ٤تمد معوض َّٔ
 ـ . ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالعلمية, الطبعة األكُف 
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ىػ(, من َٔٗد بن أيب شريف الشافعي )ت:, حملمسعاد بشرح اإلرشاداإل -ُٗ
بداية كتاب الزكاة إُف هناية باب الرىن, ٖتقيق: عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب 

 ٤تمد العقيل, رسالة ماجستَت نوقشت يف اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة.

, لزكريا بن ٤تمد بن زكريا أسنى المطالب في شرح روض الطالب -َِ
ىػ(, عن دار الكتاب ِٔٗلدين أبو ٭تِت السنيكي )ا١تتوىف: األنصارم, زين ا

 اإلسبلمي.

, لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ا١تتوىف: األشباه والنظائر -ُِ
 ـ .ُُٗٗ -ىػُُُْىػ(, عن دار الكتب العلمية, الطبعة األكُف ُٕٕ

, أليب الفضل, أٛتد بن علي بن ٤تمد بن االصابة في تمييز الصحابة -ِِ
ىػ(, ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلٌي ِٖٓٛتد بن حجر العسقبلٌٓف )ت: أ

 ىػ.ُُْٓلبناف, عاـ  -,بَتكت ٤ُتٌمد معٌوض, عن دار الكتب العلمٌية, ط

, ٠تَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس, الزركلي األعالم -ِّ
 ـ.ََِِ, عاـ ُٓىػ(, عن دار العلم للمبليُت, طُّٔٗالدمشقي )ت: 

, أليب اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب اإلقناع في الفقو الشافعي -ِْ
 ىػ(, بدكف طبعة .َْٓالبصرم البغدادم, الشهَت با١تاكردم )ا١تتوىف: 

, لئلماـ الشافعي, أليب عبد اهلل, ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف االم -ِٓ
ىػ(, عن َِْ: بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ ا١تطلب القرشي ا١تكي )ت

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْدار ا١تعرفة, بَتكت, عاـ 
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, أليب الفضل, أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن إنباء الغمر بأبناء العمر -ِٔ
ىػ(ٖتقيق: د حسن حبشي, عن اَّلس األعلى ِٖٓحجر العسقبلٓف )ا١تتوىف: 

 ـُٗٔٗىػ, ُّٖٗٞتنة إحياء الًتاث اإلسبلمي, مصر, عاـ  -للشئوف اإلسبلمية 

, لعبد الكرٔف بن ٤تمد بن منصور التميمي السمعآف ا١تركزم, أبو ألنسابا -ِٕ
ىػ(, ٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي اليمآف كغَته, عن ِٔٓسعد )ا١تتوىف: 

 ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية, حيدر آباد

(, ٕٕٗ, ليوسف بن إبراىيم األردبيلي ) ا١تتوىف سنة األنوار ألعمال األبرار -ِٖ
قيق: خلف ا١تطلق ك حسُت العلي, عن دار الضياء للنشر كالتوزيع, الطبعة ٖت

 ـ .ََِٔ-قُِْٕاألكُف 

, لقاسم بن أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء -ِٗ
ىػ(, ٖتقيق: ٭تِت حسن ٖٕٗعبد اهلل بن أمَت علي القونوم الركمي اٟتنفي )ت: 

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْْمراد, عن دار الكتب العلمية, عاـ 

أليب بكر ٤تمد بن إبراىيم بن  األوسط في السنن واإلجماع واالختالف -َّ
ىػ(, ٖتقيق: أبو ٛتاد صغَت أٛتد بن ٤تمد, عن ُّٗا١تنذر النيسابورم )ا١تتوىف: 

 ـ . ُٖٓٗىػ,  َُْٓالسعودية,  الطبعة األكُف   –الرياض  -دار طيبة 

ِت بن شرؼ النوكم,عن , لئلماـ ٭تاإليضاح في مناسك الحج والعمرة -ُّ
 ـ .ُٖٓٗ-قَُْٓدار الكتب العلمية ببَتكت عاـ 
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, إٝتاعيل بن ٤تمد أمُت إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون -ِّ
ىػ(, عن دار إحياء الًتاث العريب, ُّٗٗبن مَت سليم البابآف البغدادم )ا١تتوىف: 

 لبناف . –بَتكت 

أليب العباس ٧تم الدين بن  زاناإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والمي -ّّ
ق(, ٖتقيق: د/٤تمد بن أٛتد ا٠تاركؼ, طبع َُٕالفعة األنصارم ) ا١تتوىف سنة 

 ـ .َُٖٗ-قََُْيف دار الفكر بدمشق سنة 

, أليب احملاسن, عبد بحر المذىب في فروع مذىب اإلمام الشافعيّ  -ّْ
يد, عن دار ىػ(, حٌققو: طارؽ فتةي السَِٓالواحد بن إٝتاعيل الٌركيآٌف )ت:

 ـ .ََِٗالكتب العلمية, عاـ 

, أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن بداية المجتهد ونهاية المقتصد -ّٓ
ىػ(, الناشر: دار ٓٗٓأٛتد بن رشد القرطب الشهَت بابن رشد اٟتفيد )ا١تتوىف: 

 ـ . ََِْ -ىػ ُِْٓالقاىرة, بدكف طبعة, تاريخ النشر:  –اٟتديث 

, عبلء الدين, أبو بكر بن مسعود بن يب الشرائعبدائع الصنائع في ترت -ّٔ
ىػ(, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية ٕٖٓأٛتد الكاسآف اٟتنفي )ا١تتوىف: 

 ـ .ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ

, حملمد بن علي بن ٤تمد بن البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -ّٕ
 بَتكت. –ة ىػ(, عن دار ا١تعرفَُِٓعبد اهلل الشوكآف اليمٍت )ا١تتوىف: 

, البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير -ّٖ
ًلًسراج الدٍّين, أيب حفص, عمر بن علي بن أٛتد الٌشافعٌي ا١تصرم ا١تعركؼ بابن 
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ىػ(, ٖتقيق: مصطفى أبو الغيط كعبد اهلل بن سليماف كياسر بن  َْٖا١تلقٍّن, )ت: 
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓالسعودية, عاـ  -, الرياضُكماؿ, عن دار ا٢تجرة, ط

, عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد البرىان في أصول الفقو -ّٗ
ىػ(, احملقق: ْٖٕاٞتويٍت, أبو ا١تعاِف, ركن الدين, ا١تلقب بإماـ اٟترمُت )ا١تتوىف: 

لبناف, الطبعة  –صبلح بن ٤تمد بن عويضة, الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت 
 ـ . ُٕٗٗ -ػ ى ُُْٖاألكُف 

, عبد الرٛتن بن أيب بكر, جبلؿ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -َْ
ىػ(, احملقق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم, عن ا١تكتبة ُُٗالدين السيوطي )ا١تتوىف: 

 لبناف . -العصرية 

, أبو اٟتسُت ٭تِت بن أيب ا٠تَت بن ساَف البيان في مذىب اإلمام الشافعي -ُْ
ىػ(, احملقق: قاسم ٤تمد النورم, الناشر: دار ٖٓٓالشافعي )ا١تتوىف:  العمرآف اليمٍت

 ـ  َََِ -ىػ ُُِْجدة, الطبعة األكُف  –ا١تنهاج 

, حملٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت, تاج العروس من جواىر القاموس -ِْ
ىػ(, ٖتقق: ٣تموعة من َُِٓأبو الفيض, ا١تلٌقب ٔترتضى, الز بيدم )ا١تتوىف: 

 ققُت, عن دار ا٢تدايةاحمل

ٖترير ألفاظ التنبيو, أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم )ا١تتوىف:  -ّْ
دمشق, الطبعة األكُف  –ىػ(, احملقق: عبد الغٍت الدقر, الناشر: دار القلم ٕٔٔ

 ق .َُْٖ
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, النكت على ا١تختصرات تحرير الفتاوى على التنبيو والمنهاج والحاوي -ْْ
أٛتد بن عبدالرحيم بن اٟتسُت بن عبدالرٛتن, أبو زرعة ) الثبلث, لوِف الدين 

(, ٖتقيق: عبدالرٛتن فهمي ٤تمد الزكاكم, عن دار ا١تنهاج ّتدة , الطبعة ِٖٔت
 ـ .َُُِ -قُِّْاألكُف 

, أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر تحفة المحتاج في شرح المنهاج -ْٓ
احبها مصطفى ٤تمد, ىػ(, عن ا١تكتبة التجارية الكربل ٔتصر لص ْٕٗ)ت ا٢تيتمي

 ـ .ُّٖٗ -ىػُّٕٓبدكف طبعة, عاـ

, أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ترتيب المدارك وتقريب المسالك -ْٔ
ىػ( احملقق: ابن تاكيت الطنجي, عبد القادر الصةراكم, ْْٓاليةصب )ا١تتوىف: 

احملمدية, ا١تغرب,  -٤تمد بن شريفة, سعيد أٛتد أعراب, الناشر: مطبعة فضالة 
 عة األكُف.الطب

تعليقات اٟتساف على صةيح ابن حباف ك٘تييز سقيمو من صةيةو, كشاذه  -ْٕ
من ٤تفوظو, أبو عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين, بن اٟتاج نوح بن ٧تايت بن آدـ, 

ىػ(, الناشر: دار با كزير للنشر كالتوزيع ّتدة , َُِْاألشقودرم األلبآف )ا١تتوىف: 
 . ـ ََِّ -ىػ  ُِْْالطبعة األكُف 

 

القاضي أبو ٤تمد,  التعليقة للقاضي حسين )على مختصر المزني(, -ْٖ
ىٍركىريٍكًذٌم )ا١تتوىف: 

ىػ(, احملقق: علي ٤تمد معوض  ِْٔاٟتسُت بن ٤تمد بن أٛتد ا١ت
 مكة ا١تكرمة. -عادؿ أٛتد عبد ا١توجود, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  -
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أليب الفضل أٛتد  كبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ال -ْٗ
ىػ(, عن دار الكتب ِٖٓبن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبلٓف )ا١تتوىف: 

 ـ.ُٖٗٗىػ. ُُْٗالعلمية, الطبعة األكُف 

لعبد الرحيم بن اٟتسن بن علي  التمهيد في تخريج الفروع على األصول -َٓ
د. ٤تمد  ىػ(, ٖتقيق:ِٕٕاإلسنوم الشافعٌي, أبو ٤تمد, ٚتاؿ الدين )ا١تتوىف: 

 ق .ََُْبَتكت, الطبعة األكُف  –حسن ىيتو, عن مؤسسة الرسالة 

أبو عمر يوسف بن عبد  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد, -ُٓ
ىػ(, ٖتقيق: ّْٔاهلل بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطب )ا١تتوىف: 

ر: كزارة عمـو األكقاؼ مصطفى بن أٛتد العلوم , ٤تمد عبد الكبَت البكرم, الناش
 ىػ . ُّٕٖا١تغرب -كالشؤكف اإلسبلمية 

, أليب إسةاؽ, إبراىيم بن علي بن يوسف التنبيو في الفقو الّشافعيّ  -ِٓ
ا١تملكة العربية  -ىػ(, عن دار عاَف الكتب, الرياض ْٕٔالٌشَتازٌم )ت: 

 الٌسعوديٌة.

النوكم , أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ تهذيب األسماء واللغات -ّٓ
ىػ(, عنيت بنشره كتصةيةو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شركة ٕٔٔ)ا١تتوىف: 

 لبناف . –العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة ا١تنَتية, دار الكتب العلمية, بَتكت 

, أليب منصور, ٤تمد بن أٛتد بن األزىرم ا٢تركم, )ت: تهذيب اللغة -ْٓ
الًتاث العريب ببَتكت,  ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد عوض مرعب, عن دار إحياءَّٕ

 ـ .ََُِالطبعة األكُف 
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, أليب ٤تمد اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد التهذيب في فقو اإلمام الشافعيّ  -ٓٓ
ىػ(, ٖتقيق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كالشيخ ُٔٓبن الفرٌاء البغوٌم )ت: 

ىػ ُُْٖلبناف, عاـ  –, بَتكت ُعلٌي ٤تٌمد معٌوض, عن دار الكتب العلمية, ط
 ـ.ُٕٗٗ -

, ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب جامع البيان في تأويل القرآن -ٔٓ
ىػ(, احملقق: أٛتد ٤تمد شاكر, الناشر: َُّاآلملي, أبو جعفر الطربم )ا١تتوىف: 

 ـ . َََِ -ىػ  َُِْمؤسسة الرسالة, الطبعة األكُف

بأبو , لعبداهلل ٤تمد اٟتبسي, عن اَّمع الثقايف جامع الشروح والحواشي -ٕٓ
 ـ .َُِْ-قُِْٓظب, 

 

,أليب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن  الجامع ألحكام القرآن,تفسير القرطبي -ٖٓ
ىػ(, ٖتقيق: ُٕٔأيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطب )ا١تتوىف: 

القاىرة, الطبعة الثانية  –أٛتد الربدكٓف كإبراىيم أطفيش, عن دار الكتب ا١تصرية 
 ـ . ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ

, نعماف بن ٤تمود بن عبد اهلل, أبو جالء العينين في محاكمة األحمدين -ٗٓ
 َُُْىػ(, عن مطبعة ا١تدٓف, عاـ ُُّٕالربكات خَت الدين, اآللوسي )ا١تتوىف: 

 ـ . ُُٖٗ -ىػ 



   الفهارس                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد             

 

518 

ىػ(, ُِّ, أليب بكر, ٤تمد بن اٟتسن بن دريد األزدم )ت: جمهرة اللغة -َٔ
لبناف, عاـ  –, بَتكت ُم للمبليُت, طٖتقيق: رمزم منَت بعلبكي, عن دار العل

 ـ.ُٕٖٗ

, ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -ُٔ
 ىػ(, الناشر: دار الفكر, بدكف طبعة كبدكف تاريخ .َُِّا١تالكي )ا١تتوىف: 

حاشية العالمة ابن حجر الهيتمي على شرح اإليضاح في مناسك الحج  -ِٔ
 ا١تدينة ا١تنورة. –بة السلفية , عن ا١تكتلإلمام النووي

, لنجم الدين, عبد الغفار بن عبد الكرٔف القزكيٍت الشافعي الحاوي الصغير -ّٔ
ىػ(, ٖتقيق: د. صاٌف بن ٤تمد بن إبراىيم اليابس, عن دارابن اٞتوزم, ٓٔٔ)ت:

 ىػ.َُّْ, ُط

كىو شرح ٥تتصر ا١تزٓف,  الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي -ْٔ
لي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم, الشهَت با١تاكردم أبو اٟتسن ع

الشيخ عادؿ أٛتد عبد  -ىػ(, احملقق: الشيخ علي ٤تمد معوض َْٓ)ا١تتوىف: 
-ىػ  ُُْٗلبناف, الطبعة األكُف  –ا١توجود, الناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت 

 ـ . ُٗٗٗ

ن أٛتد بن اٟتسُت بن , حملمد بحلية العلماء في معرفة مذاىب الفقهاء -ٓٔ
عمر, أبو بكر الشاشي القفاؿ الفارقٌي, ا١تلقب فخر اإلسبلـ, ا١تستظهرم الشافعي 

ىػ(, ٖتقيق د. ياسُت أٛتد إبراىيم درادكة, عن مؤسسة الرسالة / َٕٓ)ا١تتوىف: 
 ـ.َُٖٗبَتكت / عماف, الطبعة األكُف  -دار األرقم 
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عبد الواحد بن اٝتاعيل  , أليب احملاسنحلية المؤمن واختيار الموقن -ٔٔ
ق(, رسالة ماجستَت ّتامعة أـ القرل, من باب صبلة ا١تسافر َِٓالركيآف )ت 

إُف هناية كتاب اٟتج, مقمة من الطالب ٤تمد بن مطر بن علي ا١تالكي, سنة 
 ق . ُِْٖ

لئلماـ بدر الدين ٤تمد بن عبداهلل بن ُّادر  خادم الرافعي والروضة, -ٕٔ
امعة أـ القرل, من بداية زكاة الذىب كالفضة إُف هناية الزركشي, رسالة علمية ّت

  ق .ُّْٔالزكاة, مقدمة من الطالب: ٤تمد بن ضيف اهلل العتيب, سنة 

, لعبد القادر بن عبد ا١تطلب ا١تنديلي األندكنيسي, عن الخزائن السنية -ٖٔ
 ـ. ََِْىػ ُِْٓمؤسسةالرسالة, الطبعة األكُف 

صلى اهلل عليو وسلم يعلمها  خطبة الحاجة التي كان رسول اهلل -69
نشر , ىػ(َُِْاأللبآف )ا١تتوىف:  عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدينأليب , أصحابو

 .ـَََِ-ىػُُِْالطبعة األكُف  ,مكتبة ا١تعارؼ
, حملمد أمُت بن فضل اهلل بن خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -َٕ

ىػ(, عن دار ١ُُُُتتوىف: ٤تب الدين بن ٤تمد احملب اٟتموم األصل, الدمشقي )ا
 بَتكت. –صادر 

أليب زكريا ٤تيي  خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم, -ُٕ
ىػ(, حققو كخرج أحاديثو: حسُت ٕٔٔالدين ٭تِت بن شرؼ النوكم )ا١تتوىف : 

ىػ ُُْٖبَتكت, الطبعة االكُف   –لبناف  -إٝتاعيل اٞتمل, عن مؤسسة الرسالة 
 ـ .ُٕٗٗ -
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, أليب الفضل أٛتد بن علي بن كامنة في أعيان المائة الثامنةالدرر ال -ِٕ
ىػ(, ٖتقيق كمراقبة / ٤تمد عبد ٤ِٖٓتمد بن أٛتد بن حجر العسقبلٓف )ا١تتوىف: 

صيدر اباد/ ا٢تند, الطبعة:  -ا١تعيد ضاف, عن ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية 
 ـ.ُِٕٗىػ/ ُِّٗالثانية, 

الدين ٤تمد بن ُّادر الزركش )ت , بدر الديباج في توضيح المنهاج -ّٕ
ق(, ٖتقيق: عثماف غزاؿ, عن دار الكتب العلمية ببَتكت, الطبعة األكُف ْٕٗ

 ـ .ََِٗ-قَُّْ

, لشمس الدين أبو ا١تعاِف ٤تمد بن عبد الرٛتن بن الغزم ديوان اإلسالم -ْٕ
ىػ(, ٖتقيق: سيد كسركم حسن, عن دار الكتب العلمية, ُُٕٔ)ا١تتوىف: 

 ـ .َُٗٗ -ىػ  ُُُْالطبعة األكُف لبناف,  -بَتكت

, أليب العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي الذخيرة -ٕٓ
ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد حجي, سعيد أعراب, ٤تمد بو ْٖٔالشهَت بالقرايف )ا١تتوىف: 

 بَتكت -خبزة, عن دار الغرب اإلسبلمي

بن عمر بن عبد  , ابن عابدين, ٤تمد أمُترد المحتار على الدر المختار -ٕٔ
بَتكت, -ىػ(, عن دار الفكرُِِٓالعزيز عابدين الدمشقي اٟتنفي )ا١تتوىف: 

 ـ .ُِٗٗ -ىػ ُُِْالطبعة الثانية 

, أبو القاسم عبد الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشام -ٕٕ
ىػ(, احملقق: عمر عبد السبلـ ُٖٓالرٛتن بن عبد اهلل بن أٛتد السهيلي )ا١تتوىف: 

-ىػُُِْمي, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ببَتكت, الطبعة األكُف السبل
 ـ .َََِ
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(, ٖتقيق: خلف ّٕٖ) ا١تتوىف سنة  روض الطالب ونهاية مطلب الراغب -ٖٕ
-قُّْْا١تطلق ك حسُت العلي, عن دار الضياء للنشر كالتوزيع, الطبعة األكُف 

 ـ .َُِّ

ي الٌدين ٭تِت بن شرؼ , أليب زكريا ٤تيروضة الطالبين وعمدة المفتين -ٕٗ
 -ىػ(, ٖتقيق: زىَت الشاكيش, عن ا١تكتب اإلسبلمي, بَتكتٕٔٔالنوكٌم )ت: 

 ـ . ُُٗٗ-قُُِْعماف, الطبعة الثالثة  -دمشق

, لشهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن عمر ريحانة األلّبا وزىرة الحياة الدنيا -َٖ
عن مطبعة عيسى ىػ(, ٖتقيق: عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو, َُٗٔا٠تفاجي )ا١تتوىف: 

 ـ . ُٕٔٗ -ىػ  ُّٖٔالبا ى اٟتلىب كشركاه, الطبعة األكُف 

, أليب منصور, ٤تٌمد بن أٛتد بن الزاىر في غريب ألفاظ اإلمام الّشافعيّ  -ُٖ
ىػ(, ٖتقيق: مسعد عبداٟتميد السعدٓف, عن دار َّٕاألزىرٌم ا٢تركٌم, )ت: 

 الطبلئع .

سم بن ٤تمد بن بشار, أبو , ٤تمد بن القاالزاىر في معاني كلمات الناس -ِٖ
ىػ(, ٖتقيق: د/حامت صاٌف الضامن, عن مؤسسة ِّٖبكر األنبارم )ا١تتوىف: 

 ـ .ُِٗٗ-ىػ  ُُِْبَتكت, الطبعة األكُف  –الرسالة 

, أليب عبد سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا -ّٖ
درٌم األلبآٌف الرٛتن, ٤تمد ناصر الدين, بن اٟتاج نوح بن ٧تايت بن آدـ, األشقو 

ىػ  ُُْٓالٌسعوديٌة, عاـ  –, الرياض ُىػ(, عن مكتبة ا١تعارؼ, طَُِْ)ت: 
 ـ.ُٓٗٗ -
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, أليب سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا الّسّيئ في األمة -ْٖ
عبد الرٛتن, ٤تمد ناصر الدين, بن اٟتاج نوح بن ٧تايت بن آدـ, األشقودرٌم 

السعوديٌة, عاـ  -, الرياض ١ُتعارؼ, طىػ(, عن دار اَُِْاأللبآٌف )ت: 
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ

, البن ماجو, أيب عبد اهلل, ٤تمد بن يزيد القزكيٌٍت, )ت: سنن ابن ماجو -ٖٓ
فيصل  -ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي, عن دار إحياء الكتب العربٌية ِّٕ

 عيسى البايب اٟتلب.

إسةاؽ بن بشَت بن , أليب داكد, سليماف بن األشعث بن سنن أبي داود -ٖٔ
ىػ(, احملقق: ٤تمد ٤تيي الدين عبد ِٕٓشداد بن عمرك األزدم السًٍّجٍستآف )ت: 

 بَتكت. –اٟتميد, عن ا١تكتبة العصريٌة, صيدا 

, أليب عيسى, ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن سنن الترمذي -ٕٖ
غرب ىػ(, ٖتقيق : بشار عواد معركؼ , عن دار الِٕٗالضةاؾ, الًتمذم, )ت: 

 ـ .ُٖٗٗاإلسبلمي ببَتكت, عاـ 

, أليب اٟتسن, علي بن عمر بن أٛتد بن مهدم بن سنن الدارقطنيّ  -ٖٖ
ىػ(, ٖتقيق: شعيب ّٖٓمسعود ابن النعماف ابن دينار البغدادٌم الدارقطٌٍت )ت: 

االرنؤكط, حسن عبدا١تنعم شلب, عبد اللطيف حرز اهلل, أٛتد برىـو عن مؤٌسسة 
 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْْلبناف, عاـ  –, بَتكت ُالرسالة, ط
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, أليب بكر, أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى الس نن الّصغرى للبيهقيّ  -ٖٗ
ىػ(, ٖتقيق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي, عن ْٖٓا٠تيٍسرىٍكًجردم, ا٠تراسآٌف, )ت: 

 -ىػ َُُْباكستاف, عاـ  –, كراتشي ُجامعة الدراسات اإلسبلمية, ط
 ـُٖٗٗ

, أليب بكر, أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى يهقيالس نن الكبرى للب -َٗ
ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر عطا, ْٖٓا٠تيٍسرىٍكًجردٌم ا٠تراسآف, البيهقٌي )ت: 

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْلبناف, عاـ  –, بَتكت ّعن دار الكتب العلمية, ط

أيب عبد  سنن الّنسائي ,المجتبى من الس نن, الس نن الّصغرى للن سائّي, -ُٗ
ىػ(, ٖتقيق: عبد َّّرٛتن, أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراسآٌف, الن سائٌي )ت: ال

 -ىػ َُْٔ, عاـ ِالفتاح أبو غدة, عن مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية, ط
 ىػ.ُٖٔٗ

, أليب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز سير أعالم النبالء -ِٗ
إشراؼ الشيخ شعيب ىػ(, ٖتقيق ٣تموعة من احملقٍّقُت بْٖٕالذىب )ت: 

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ, ّاألرناؤكط, عن مؤٌسسة الٌرسالة, ط

, أليب الفبلح, عبد اٟتي بن أٛتد شذرات الذىب في أخبار من ذىب -ّٗ
ىػ(, ٖتقيق: ٤تمود األرناؤكط, َُٖٗبن ٤تمد ابن العماد العىكرم اٟتنبلي, )ت: 

بَتكت,  –دمشق , ُخرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط, عن دار ابن كثَت, ط
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔعاـ 

 , لشمس الدين اٞتوجرم , ٥تطوط .شرح الجوجري -ْٗ
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, لعبد الكرٔف بن ٤تمد الرافعٌي القزكيٌٍت )ت: شرح مسند الشافعي -ٓٗ
ىػ(, ٖتقيق كتعليقأبو بكر كائل ٤تمد بكر زىراف, من إصدارات كزارة ِّٔ

 ـ .ََِٕ-قُِْٖاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر, الطبعة األكُف 

, أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة بن عبد ا١تلك بن شرح مشكل اآلثار -ٔٗ
ىػ( , ٖتقيق: ُِّسلمة األزدم اٟتجرم ا١تصرم ا١تعركؼ بالطةاكم )ا١تتوىف: 

 ـ . ُْْٗىػ,  ُُْٓشعيب األرنؤكط, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة األكُف  

بن موسى , أليب بكر, أٛتد بن اٟتسُت بن علي شعب اإليمان -ٕٗ
ىػ(, ٖتقيق: الدكتور عبد العلي عبد ْٖٓا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراسآف, البيهقي )ت: 

اٟتميد حامد, عن مكتبة الرشد بالرياض بالتعاكف مع الدار السلفية ببومبام با٢تند, 
 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْ, عاـ ُط

, ا١تؤلف: أليب نصر, إٝتاعيل بن ٛتاد الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -ٖٗ
ىػ(, ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار, عن دار العلم ّّٗوىرم الفارايب )ت: اٞت

 ـ.ُٕٖٗ -  ىػَُْٕلبناف, عاـ  –, بَتكت ْللمبليُت, ط

, أليب بكر, ٤تمد بن إسةاؽ بن خزٯتة السلمٌي صحيح ابن خزيمة -ٗٗ
ىػ(, ٖتقيق: د/ ٤تمد مصطفى األعظمي, عن ا١تكتب ُُّالنيسابورٌم )ت: 

 . بَتكت –اإلسبلمٌي 

األـ, أليب عبد الرٛتن, ٤تمد ناصر الدين, بن اٟتاج  – صحيح أبي داود -ََُ
ىػ(, عن مؤسسة غراس, َُِْنوح بن ٧تايت ابن آدـ, األشقودرٌم األلبآٌف )ت: 

 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ, الكويت, عاـ ُط
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صحيح البخاري, الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  -َُُ
اهلل, ٤تمد بن إٝتاعيل البخارٌم اٞتعفٌي, ٖتقيق: , أليب عبدوسننو وأيامو اهلل 

 ىػ.ُِِْ, عاـ ٤ُتمد زىَت بن ناصر الناصر, عن دار طوؽ الٌنجاة, ط

, أليب عبد الرٛتن, ٤تمد ناصر الدين, بن صحيح الجامع الصغير وزياداتو -َُِ
ىػ(, عن ا١تكتب َُِْاٟتاج نوح بن ٧تايت بن آدـ, األشقودرم األلبآٌف )ت: 

 اإلسبلمي.

حيح مسلم, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ص -َُّ
لئلماـ مسلم بن اٟتجاج, أيب اٟتسن القشَتم النيسابورٌم )ت:  ,رسول اهلل

 بَتكت. –ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي, عن دار إحياء الًتاث العريٌب ُِٔ

ىػ(, َُِْ األـ حملمد ناصر الدين األلبآف )ا١تتوىف : – ضعيف أبي داود -َُْ
 ىػ .  ُِّْالكويت, الطبعة األكُف   –عن مؤسسة غراس للنشر ك التوزيع 

, ٤تمد ناصر الدين األلبآف )ا١تتوىف: ضعيف الترغيب والترىيب -َُٓ
 الرياض . –ىػ(, الناشر: مكتبة ا١تعارؼ َُِْ

أليب عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين, بن  ضعيف الجامع الصغير وزيادتو -َُٔ
ىػ(, أشرؼ على َُِْ بن آدـ, األشقودرم األلبآف )ا١تتوىف: اٟتاج نوح بن ٧تايت

 طبعو: زىَت الشاكيش, عن ا١تكتب اإلسبلمي.

ىػ(, َُِْ, للٌشيخ ٤تٌمد ناصر الدين األلبآف )ت: ضعيف سنن الترمذيّ  -َُٕ
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْلبناف, عاـ  –, بَتكت ُعن ا١تكتب االسبلمي, ط
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س الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن عبد , لشمالضوء الالمع ألىل القرن التاسع -َُٖ
ىػ(, عن َِٗالرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٤تمد السخاكم )ا١تتوىف: 

 بَتكت. –منشورات دار مكتبة اٟتياة 

, لتاج الدين, عبد الوىاب بن تقي الدين طبقات الشافعية الكبرى -َُٗ
٤تمد  ىػ(, ٖتقيق: د/ ٤تمود ٤تمد الطناحي د/ عبد الفتاحُٕٕالسبكي )ت: 

 ىػ.ُُّْ, عاـ ِاٟتلو, عن دار ىجر, ط

, أليب بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن عمر األسدم الشهب طبقات الشافعية -َُُ
ىػ(, ٖتقيق: د/اٟتافظ عبد ُٖٓالدمشقي, تقي الدين ابن قاضي شهبة )ت: 

 ىػ.َُْٕبَتكت, عاـ  -, ُالعليم خاف, عن دار عاَف الكتب, ط

إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشٌي البصرٌم , أليب الفداء, طبقات الّشافعّيين -ُُُ
ىػ(, ٖتقيق: د/أٛتد عمر ىاشم, د/ ٤تمد زينهم ٤تمد, ْٕٕمث الٌدمشقٌي )ت: 

 ـ.ُّٗٗ-قُُّْعن دار مكتبة الثقافة الدينية, عاـ 

, لًتقيٍّ الدين, أيب عمرك, عثماف بن عبدالٌرٛتن, طبقات الفقهاء الشافعية -ُُِ
, ٖتقيق: ٤تيي الٌدين علي ٧تيب, عن دار ىػ(ّْٔا١تعركؼ بابن الٌصبلح )ت: 

 ـ.ُِٗٗلبناف, عاـ  –, بَتكت ُالبشائر اإلسبلمٌية, ط

ىػ(, ْٕٔ, أليب إسةاؽ, إبراىيم بن علي الشَتازٌم )ت: طبقات الفقهاء -ُُّ
ىػ(, ٖتقيق: إحساف عباس, عن ُُٕهتذيب: ٤تمد ابن مكـر ابن منظور )ت: 

 ـ.َُٕٗعاـ لبناف,  –, بَتكت ُدار الرائد العريٌب, ط
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, لعبد الوىاب بن عبد الرٛتن الربيهي طبقات صلحاء اليمن,تاريخ البريهي -ُُْ
 صنعاء. -السكسي اليمٍت, ٖتقيق: عبد اهلل ٤تمد اٟتبشي, عن مكتبة اإلرشاد 

, لعلي بن اٟتسن بن أيب بكر بن العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية -ُُٓ
يوٓف, ك٤تمد بن علي األكوع اٟتواِف, اٟتسن بن كىاسي الزبيدم, ٖتقيق: ٤تمد بس

, ُبَتكت, ط –صنعاء, دار اآلداب  –عن مركز الدراسات كالبةوث اليمٍت 
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْ

, أٛتد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الركمي, أبو عمدة الساِلك َوعدة الن اِسك -ُُٔ
ىػ(, عيٍت بطبًعًو ٕٗٔالعباس, شهاب الدين ابن الن ًقيب الشافعي )ا١تتوىف: 

ميراجىعىًتو: عبدي اهلل بن إبراًىيم األنصىارم, الناشر: الشؤكف الدينية بقطر, الطبعة كى 
 ـ . ُِٖٗاألكُف 

, لزكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا الغرر البهية في شرح البهجة الورديّة -ُُٕ
 ىػ(, عن ا١تطبعة ا١تيمنٌية.ِٔٗاألنصارم, زين الدين, أيب ٭تِت السنيكي )ت: 

 

, لتقٌي الدين, أيب عمرك, عثماف بن عبد الرٛتن, حفتاوى ابن الصال -ُُٖ
ىػ(, ٖتقيق: د/ موفق عبد اهلل عبد القادر, عن ّْٔا١تعركؼ بابن الصبلح )ت: 

 ىػ.َُْٕ, بَتكت عاـُمكتبة العلـو كاٟتكم, عاَف الكتب, ط

, ألٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي السعدم الفتاوى الحديثية -ُُٗ
ىػ(, عن دار ْٕٗخ اإلسبلـ, أيب العباس )ا١تتوىف: األنصارم, شهاب الدين شي

 الفكر.
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, أبو اٟتسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي فتاوى السبكي -َُِ
 ىػ(, عن دار ا١تعارؼ ٕٔٓ)ا١تتوىف: 

, ألٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي فتاوى الفقهية الكبرى -ُُِ
ىػ(, ْٕٗ)ا١تتوىف:  السعدم األنصارم, شهاب الدين شيخ اإلسبلـ, أبو العباس

ٚتعها: تلميذ ابن حجر ا٢تيتمي, الشيخ عبد القادر بن أٛتد بن علي الفاكهي 
 ىػ(, الناشر: ا١تكتبة اإلسبلمية. ِٖٗا١تكي )ا١تتوىف 

أليب بكر عبداهلل بن أٛتد بن عبداهلل القفاؿ, ا١تتوىف سنة  فتاوى القفال -ُِِ
يم كدار ابن عثماف, ق ٖتقيق: مصطفى ٤تمود األزىرم, عن دار ابن القُْٕ

 ـ.َُُِ-قُِّْالطبعة األكُف 

, أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري -ُِّ
, رقم كتبو كأبوابو ُّٕٗبَتكت,عاـ –العسقبلٓف الشافعي, الناشر: دار ا١تعرفة 

كأحاديثو: ٤تمد فؤاد عبد الباقي, كقاـ بإخراجو كصةةو كأشرؼ على طبعو: ٤تب 
 طيب, كعليو تعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.الدين ا٠ت

, أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر فتح الجواد بشرح اإلرشاد -ُِْ
ىػ(, ضبطو كصةةو : عبداللطيف حسن عبدالرٛتن ,  عن دار  ْٕٗا٢تيتمي)ت

 ـ .ََِٓالكتب العلمية, الطبعة األكُف 

الكرٔف بن ٤تمد الرافعٌي  , لعبدفتح العزيز شرح الوجيز ,الّشرح الكبير -ُِٓ
ىػ(, ٖتقيق كتعليق: الشيخ: علٌي ٤تٌمد معٌوض, كالشيخ عادؿ ِّٔالقزكيٌٍت )ت: 

ىػ ُُْٕلبناف, عاـ  -, بَتكت ُا١توجود, عن دار الكتب العلمٌية, ط أٛتد عبد
 كقد أحلت إليو من كتاب اإلجارة كما بعدىا . ـ.ُٕٗٗ -
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, لعبد الكرٔف بن ٤تمد الرافعٌي فتح العزيز شرح الوجيز ,الّشرح الكبير -ُِٔ
 ىػ(, عن دار الفكر .ِّٔالقزكيٌٍت )ت: 

, لعبد ا١تلك بن ٤تمد بن إٝتاعيل أبو منصور فقو اللغة وسر العربية -ُِٕ
ىػ(, ٖتقيق: عبد الرزاؽ ا١تهدم, عن دار  إحياء الًتاث ِْٗالثعالب )ا١تتوىف: 

 ـ .ََِِ -ىػ ُِِْالعريب, الطبعة األكُف 

 

, س واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالتفهرس الفهار  -ُِٖ
حملمد عىٍبد اٟتىٌي بن عبد الكبَت ابن ٤تمد اٟتسٍت اإلدريسي, ا١تعركؼ بعبد اٟتي 

 -ىػ(, ٨تقيق:إحساف عباس, عن دار الغرب اإلسبلمي ُِّٖالكتآف )ا١تتوىف: 
 ـ .ُِٖٗبَتكت, الطبعة الثانية 

, ٤تمد سليماف ن أئمة الشافعيةالفوائد المدنية فيمن يفتي بقولو م -ُِٗ
ق(, ٖتقيق بساـ عبدالوىاب اٞتايب, عن دار اٞتفاف كاٞتآف, ك ُُْٗالكردم)ت

 ـ .َُُِنور الصباح, الطبعة األكُف 

, للدكتور سعدم أبو حبيب, عن دار القاموس الفقهي لغة واصطالًحا -َُّ
 ـ. ُٖٖٗىػ =  َُْٖسورية, عاـ  –, دمشق ِالفكر, ط

د الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادل َّ القاموس المحيط -ُُّ
ىػ(, ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة, عن مؤسسة ُٕٖ)ا١تتوىف: 

 لبناف –الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع, بَتكت 
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عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن  يب, ألةالكافي في فقو أىل المدين -ُِّ
: ٤تمد ٤تمد أحيد ,ٖتقيقىػّْٔ سنة ا١تتوىف,ب عبد الرب بن عاصم النمرم القرط

الثانية  مكتبة الرياض اٟتديثة, الرياض,الطبعة, عن كلد ماديك ا١توريتآف
 . ـَُٖٗىػ/ََُْ

, مصطفى بن عبد اهلل كاتب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -ُّّ
جلب القسطنطيٍت ا١تشهور باسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة )ا١تتوىف: 

بغداد )كصورهتا عدة دكر لبنانية, بنفس ترقيم  -ػ(, عن مكتبة ا١تثٌت ىَُٕٔ
صفةاهتا, مثل: دار إحياء الًتاث العريب, كدار العلـو اٟتديثة, كدار الكتب 

 ـ .ُُْٗالعلمية(, تاريخ النشر: 

, أبو بكر بن ٤تمد بن عبد ا١تؤمن كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار -ُّْ
ىػ(, احملقق: ِٖٗاٟتصٍت, تقي الدين الشافعي )ا١تتوىف: بن حريز بن معلى اٟتسيٍت 

علي عبد اٟتميد بلطجي ك٤تمد كىب سليماف, الناشر: دار ا٠تَت بدمشق, الطبعة 
 ـ.ُْٗٗاألكُف 

, للعبلٌمة, أٛتد بن ٤تمد بن علي, ا١تعركؼ كفاية النبيو في شرح التنبيو -ُّٓ
 ـ.ََِٗ, عاـ ُبابن الرٌفعة, عن دار الكتب العلمية, ط

, لنجم الدين ٤تمد بن ٤تمد الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة -ُّٔ
ىػ(, ٖتقيق: خليل ا١تنصور, عن دار الكتب العلمية, بَتكت َُُٔالغزم )ا١تتوىف: 

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖلبناف, الطبعة األكُف,  –
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, ٤تمد بن مكـر بن على, أبو الفضل, ٚتاؿ الدين ابن منظور لسان العرب -ُّٕ
بَتكت,  –ىػ(, الناشر: دار صادر ُُٕكيفعى اإلفريقى )ا١تتوىف: األنصارم الر 
 ق . ُُْْالطبعة الثالثة 

, ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ا١تتوىف: المبسوط -ُّٖ
-ىػُُْْف طبعة, تاريخ النشرىػ(, الناشر: دار ا١تعرفة ببَتكت, بدك ّْٖ

 .ـُّٗٗ

 

دين أيب الفضل أٛتد بن , لشهاب الالمجمع المؤسس للمعجم المفهرس -ُّٗ
(, ٖتقيق: ٤تمد شكور, عن مؤسسة الرسالة , ِٖٓعلي بن حجر العسقبلٓف )ت 

 ق .ُُْٕالطبعة األكُف 

أليب زكريا,  المجموع شرح المهذب))مع تكملة السبكي والمطيعي(( -َُْ
 ىػ( عن دار الفكر .٤ٕٔٔتيي الدين, ٭تِت بن شرؼ الٌنوكم )ت: 

, أبو ٤تمد عبد اٟتق بن غالب ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا -ُُْ
ىػ(, احملقق: عبد ِْٓبن عبد الرٛتن بن ٘تاـ بن عطية األندلسي احملاريب )ا١تتوىف: 

السبلـ عبد الشايف ٤تمد, الناشر: دار الكتب العلمية ببَتكت, الطبعة األكُف  
 ىػ . ُِِْ

بو القاسم , عبدالكرٔف بن ٤تمد القزكيٍت, أالمحرر في فقو اإلمام الشافعي -ُِْ
ق(, ٖتقيق: ٤تمد حسن ٤تمد حسُت اٝتاعيل, عن دار الكتب ِْٔالرافعي) ت 

 ـ .ََِٓ-قُِْٔالعلمية, الطبعة األكُف 
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,  أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي المحلى باآلثار -ُّْ
بَتكت, بدكف طبعة  –ىػ(, الناشر: دار الفكر ْٔٓالقرطب الظاىرم )ا١تتوىف: 

 خ .كبدكف تاري

, علوم بن أٛتد مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجو طلبة الشافعية -ُْْ
ق(, ٖتقيق: يوسف ا١ترعشلي, عن دار البشائر اإلسبلمية, ُّّٓالسقاؼ)ت 
 ق .ُِْٓالطبعة االكُف 

, أليب إبراىيم إٝتاعيل بن ٭تِت بن مختصر المزنّي في فروع الشافعّية -ُْٓ
ـ يف دار ا١تعرفة ببَتكت عاـ ىػ(, مطبوع مع األِْٔإٝتاعيل ا١تزٌٓف )ت: 

 ـ .َُٗٗ-قَُُْ

المختصر من كتاب نشر النور والزىر في تراجم أفاضل مكة من القرن  -ُْٔ
ق(, ُّّْ, عبداهلل بن مرداد أبو ا٠تَت ) ت العاشر إلى القرن الرابع عشر

ٖتقيق: ٤تمد سعيد العامودم, ك أٛتد علي, عن دار عاَف ا١تعرفة ّتدة, الطبعة 
 ق .َُْٔالثانية 

, أكـر يوسف عمر القواٝتي, عن المدخل إلى مذىب اإلمام الشافعي -ُْٕ
 ق .ُِّْدار النفائس للنشر كالتوزيع باألردف, الطبعة األكُف 

, أليب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان -ُْٖ
٤تمد, عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليماف اليافعي )ت: 

 –, بَتكت ُ, كضع حواشيو: خليل ا١تنصور, عن دار الكتب العلمٌية, طىػ(ٖٕٔ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف, عاـ 
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, أليب ٤تمد علي مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات -ُْٗ
ىػ(, عن دار ْٔٓبن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطب الظاىرم )ا١تتوىف : 

 بَتكت . –الكتب العلمية 

, أليب عبد اهلل, اٟتاكم ٤تمد بن عبد اهلل بن تدرك على الصحيحينالمس -َُٓ
ىػ(, ٖتقيق: ٤َْٓتمد الضبيالطهمآف النيسابورم ا١تعركؼ بابن البيع )ت: 

ىػ ُُُْ, بَتكت, عاـ ُمصطفى عبد القادر عطا, عن دار الكتب العلمٌية, ط
 ـ.َُٗٗ –

ىػ(, َٓٓتوىف: , أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزاِف الطوسي )ا١تالمستصفى -ُُٓ
ٖتقيق: ٤تمد عبد السبلـ عبد الشايف, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة األكُف 

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ

, أليب عبد اهلل, أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل -ُِٓ
عادؿ مرشد,  -ىػ(, ٖتقيق: شعيب األرنؤكط ُِْىبلؿ بن أسد الشيبآٌف )ت: 

, ُعبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي, عن مؤسسة الرسالة, ط كآخركف, إشراؼ: د/
 ـ.ََُِ -ىػ  ُُِْعاـ 

, لئلماـ الشافعٌي, أيب عبد اهلل, ٤تمد بن إدريس بن مسند اإلمام الشافعي -ُّٓ
العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ ا١تطلب القرشي ا١تكي 

 ق .ََُْاـ ىػ(, عن دار الكتب العلميةببَتكت, عَِْ)ت: 
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, أبو بكر أٛتد بن عمرك بن مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -ُْٓ
ىػ(, ِِٗعبد ا٠تالق بن خبلد بن عبيد اهلل العتكي ا١تعركؼ بالبزار )ا١تتوىف: 

احملقق: ٤تفوظ الرٛتن زين اهلل, كعادؿ بن سعد, كصربم عبد ا٠تالق الشافعي 
ـ, ُٖٖٗا١تنورة, الطبعة األكُف )بدأت  ا١تدينة -,الناشر: مكتبة العلـو كاٟتكم 

 ـ( .ََِٗكانتهت 

أبو ٤تمد عبد اهلل بن عبد  مسند الدارمي المعروف ب  )سنن الدارمي(, -ُٓٓ
راـ بن عبد الصمد الدارمي, التميمي السمرقندم )ا١تتوىف:  الرٛتن بن الفضل بن ُّى

وزيع, ىػ(, ٖتقيق: حسُت سليم أسد الدارآف, عن دار ا١تغٍت للنشر كالتِٓٓ
 ـ . َََِ -ىػ  ُُِْا١تملكة العربية السعودية, الطبعة األكُف, 

لعبداهلل ٤تمد اٟتبسي, عن اَّمع  مصادر الفكر اإلسالمي في اليمن, -ُٔٓ
 ـ .َُِْ-قُِْٓالثقايف بأبو ظب 

, أٛتد بن ٤تمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -ُٕٓ
 –ىػ(, الناشر: ا١تكتبة العلمية ٨َٕٕتو  الفيومي مث اٟتموم, أبو العباس )ا١تتوىف:

 بَتكت.

, أبو بكر بن أيب شيبة, عبد اهلل بن ٤تمد المصنف في األحاديث واآلثار -ُٖٓ
ىػ(, ٖتقيق: كماؿ يوسف ِّٓبن إبراىيم بن عثماف بن خواسيت العبسي )ا١تتوىف: 

 ق .َُْٗ الرياض, الطبعة: األكُف –اٟتوت, عن مكتبة الرشد 

ر, عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نافع اٟتمَتٌم اليمآٌف , أليب بكالمصن ف -ُٗٓ
ىػ(, ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي, عن ا١تكتب اإلسبلمي, ُُِالصنعآٌف )ت: 

 ىػ.َُّْ, بَتكت, عاـ ِط
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, حمليي السنة , أبو ٤تمد معالم التنزيل في تفسير القرآن, تفسير البغوي -َُٔ
ىػ(, ٖتقيق: عبد َُٓعي )ت اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراء البغوم الشاف

 ىػ . َُِْبَتكت, الطبعة األكُف  –الرزاؽ ا١تهدم, عن دار إحياء الًتاث العريب 

, أليب القاسم, سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت المعجم األوسط -ُُٔ
ىػ(, ٖتقيق: طارؽ بن عوض اهلل بن ٤تمد, َّٔالٌلخمٌي, الشامي, الطربآٌف )ت: 

 القاىرة. –سيٌٍت, عن دار اٟترمٍُت عبد احملسن بن إبراىيم اٟت

, لشهاب الدين, أيب عبد اهلل, ياقوت بن عبد اهلل الركمٌي معجم البلدان -ُِٔ
 ـ.ُٓٗٗ, بَتكت, عاـ ِىػ(, عن دار صادر, طِٔٔاٟتموٌم )ت: 

, لسليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي, المعجم الكبير -ُّٔ
: ٛتدم بن عبد اَّيد السلفي, عن ىػ(, ٖتقيقَّٔأيب القاسم الطربآف )ت: 

 ,القاىرة.ِمكتبة ابن تيمية, ط

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء  -ُْٔ
, أليب الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبلٓف المنثورة

بَتكت,  –ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد شكور ا١تياديٍت, عن مؤسسة الرسالة ِٖٓ)ا١تتوىف: 
 ـ .ُٖٗٗ-ىػُُْٖطبعة األكُف ال

, لعمر بن رضا بن ٤تمد راغب بن عبد الغٍت كةالة معجم المؤلفين -ُٓٔ
بَتكت, كدار إحياء الًتاث العريب  -ىػ(, عن مكتبة ا١تثٌت َُْٖالدمشق )ا١تتوىف: 

 بَتكت .
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, تأليف: ٣تمع الٌلغة العربية بالقاىرة, )إبراىيم مصطفى/ المعجم الوسيط -ُٔٔ
 عبد القادر/ ٤تمد الٌنجار(, عن دار الدعوة.أٛتد الزيات/ حامد 

, أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر معجم شيوخ ابن حجر -ُٕٔ
ىػ(,٥تطوطة أكقفها السيد حسُت ا١تقدسي على طلبة العلم  ْٕٗا٢تيتمي)ت

 ق .ُُّٗباألزىر, عاـ 

, لعمر بن رضا بن ٤تمد راغب بن معجم قبائل العرب القديمة والحديثة -ُٖٔ
ىػ(, عن مؤسسة الرسالة, الطبعةالسابعة َُْٖمشق )ا١تتوىف: عبد الغٍت كةالة الد

 ـ. ُْٗٗ -ىػُُْْ

حامد صادؽ قنيب, دار  -, ٤تمد ركاس قلعجي معجم لغة الفقهاء -ُٗٔ
 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالنفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة الثانية 

لعاتق بن غيث بن زكير بن  ي ِة,معجم اْلَمَعاِلِم اْلُجْغَراِفي ِة ِفي الس يَرِة الن َبوِ   -َُٕ
ىػ(, الناشر: دار ُُّْزاير بن ٛتود بن عطية بن صاٌف الببلدم اٟتريب )ا١تتوىف: 

  ـ . ُِٖٗ -ىػ  َُِْمكة للنشر كالتوزيع, مكة ا١تكرمة, الطبعة األكُف 

, أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم, أبو اٟتسُت معجم مقاييس اللغة -ُُٕ
ىػ(, ٖتقيق: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف, عن دار الفكر, عاـ ّٓٗ)ا١تتوىف: 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

, أليب بكر, أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى معرفة الس نن واآلثار -ُِٕ
ىػ(, ٖتقيق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي, ْٖٓا٠تيٍسرىٍكًجردٌم ا٠تراسآٌف, البيهقي )ت: 

ة بدمشق كبَتكت, دار الوعي عن جامعة الدراسات اإلسبلمية بكراتشي, دار قتيب
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 -ىػ ُُِْْتلب كدمشق, دار الوفاء با١تنصورة كالقاىرة(, الطبعة األكُف 
 ـ.ُُٗٗ

, أليب نعيم, أٛتد بن عبد اهلل بن أٛتد بن إسةاؽ بن معرفة الصحابة -ُّٕ
ىػ(, ٖتقيق:عادؿ بن يوسف العزازم, عن َّْموسى بن مهراف األصبهآف )ت: 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗدار الوطن, الطبعة األكُف 

, حملمد بن أٛتد ا٠تطيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -ُْٕ
ىػ(, عن دار الكتب العلمية, الطبعة األكُف ٕٕٗالٌشربيٌٍت الشافعٌي )ت: 

 ـ .ُْٗٗ-قُُْٓ

, ١توٌفق الدين, عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة المغني, ألبي محمد -ُٕٓ
شقي اٟتنبلي, الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي )ت: اٞتٌماعيلي ا١تقدسي مث الدم

 ىػ(, عن مكتبة القاىرة.َِٔ

أليب جعفر ٤تمد بن علي بن اٟتسُت القمي) ا١تتوىف  من ال يحضره الفقيو -ُٕٔ
ق(, تعليق: حسُت األعلمي, عن موسسة األعلمي للمطبوعات ببَتكت, ُّٖ

 ـ. ُٖٔٗ-قَُْٔالطيعة األكُف 

, ٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن المنتظم في تاريخ األمم والملوك -ُٕٕ
ىػ(, احملقق: ٤تمد عبد القادر عطا, مصطفى ٕٗٓعلي بن ٤تمد اٞتوزم )ا١تتوىف: 

 -ىػ  ُُِْعبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العلمية ببَتكت, الطبعة األكُف 
 ـ . ُِٗٗ
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, أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر المنح المكية في شرح الهمزية -ُٖٕ
ىػ(,ٖتقيق: أٛتد احملمد كبوٚتعة مكرم, عن دار ا١تنهاج ّتدة,  ْٕٗتا٢تيتمي)

 ق .ُِْٔالطبعة الثانية 

, أليب زكريا ٤تيي الٌدين ٭تِت بن شرؼ منهاج الطالبين وعمدة المفتين -ُٕٗ
ىػ(, ٖتقيق:عوض قاسم أٛتد عوض, عن دار الفكر, الطبعة ٕٔٔالنوكٌم )ت: 

 ق .ُِْٓاألكُف 

ىػ(,  ٤ْٕٗتمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي)ت, أٛتد بن المنهاج القويم -َُٖ
 ـ .َََِ-ىػَُِْعن دار الكتب العلمية, الطبعة األكُف 

, أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -ُُٖ
بَتكت, الطبعة  –ىػ(, عن دار إحياء الًتاث العريب ٕٔٔشرؼ النوكم )ا١تتوىف: 

 ق .ُِّٗالثانية 

, ليوسف بن تغرم بردم بن عبد مستوفى بعد الوافيالمنهل الصافي وال -ُِٖ
ىػ(, حققو ككضع ْٕٖاهلل الظاىرم اٟتنفي, أبو احملاسن, ٚتاؿ الدين )ا١تتوىف: 

 حواشيو: دكتور ٤تمد ٤تمد أمُت , الناشر: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب .

, أليب إسةاؽ إبراىيم بن علي بن المهّذب في فقو اإلمام الشافعيّ  -ُّٖ
 ىػ(, عن دار الكتب العلمية .ٌْٕٔشَتازٌم )ت: يوسف ال

, ٞتماؿ الدين, عبد الرحيم المهّمات في شرح الروضة والّرافعيّ  -ُْٖ
, ط , ُاإلسنوم, اعتٌت بو: أبو الفضل الدمياطٌي أٛتد بن علٌي, عن دار ابن حـز

 ـ.ََِٗ -ىػ َُّْعاـ 
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الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب المعاصرة واألحزاب  -ُٖٓ
, عن دار الندكة العا١تية للشباب اإلسبلمي للنشر كالتوزيع, إشراؼ صرةالمعا

 ق .َُِْكمراجعة الدكتور مانع اٞتهٍت, الطبعة الرابعة 

, لئلماـ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبةٌي موطأ اإلمام مالك -ُٖٔ
ىػ(, صةةو كرقمو كخرج أحاديثو كعلق عليو: ٤تمد فؤاد عبد ُٕٗا١تدٌٓف )ت: 

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٔلبناف, عاـ  –عن دار إحياء الًتاث العريب, بَتكت  الباقي,

, لشمس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد ميزان االعتدال في نقد الرجال -ُٕٖ
ىػ(, ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم, عن ْٖٕبن عثماف بن قىاٯٍتاز الذىب )ا١تتوىف: 

 ـ . ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖألكُفلبناف, الطبعة ا –دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر, بَتكت 

, لكماؿ الدين ٤تمد بن موسى بن النجم الوىاج في شرح المنهاج -ُٖٖ
ق(, احملقق : ٞتنة علمية, عن دار َٖٖعيسى, ابو البقاء الشافعي, )ا١تتوىف سنة 

 ـ .ََِْ-قُِْٓا١تنهاج ّتدة, الطبعة األكُف 

عبد , ليوسف بن تغرم بردم بن النجوم الزاىرة في ملوك مصر والقاىرة -ُٖٗ
ىػ(, عن كزارة الثقافة ْٕٖاهلل الظاىرم اٟتنفي, أبو احملاسن, ٚتاؿ الدين )ت: 

 كاإلرشاد القومي, دار الكتب, مصر.

, حملمد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن إدريس نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق -َُٗ
ىػ(, عن عاَف الكتب, َٔٓاٟتسٍت الطالب, ا١تعركؼ بالشريف االدريسي)ا١تتوىف:

 ىػ. َُْٗالطبعة األكُفبَتكت, 
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نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج  -ُُٗ
, ٞتماؿ الدين, أيب ٤تمد, عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد الزيلعي )ت: الزيلعي

-بَتكت  -ىػ(, ٖتقيق: ٤تمد عوامة, عن مؤسسة الرياف, للطباعة كالنشر ِٕٔ
 -ىػ ُُْٖ, عاـ ُالسعودية, ط –دة ج -لبناف/ دار القبلة للثقافة اإلسبلمية

 ـ.ُٕٗٗ

ق(, عن ّٕٗ, ٥تطوط, أليب بكر بن ٤تمد النسفي )ت قبل نفائس الدرر -ُِٗ
 ق .ُُُٖمكتبة جامعة ا١تلك سعود, قسم ا١تخطوطات, تاريخ النسخ 

أليب  ,نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على مذىب اإلمام الشافعّي  -ُّٗ
الرملٌي ا١تنويٌف ا١تصرٌم األنصارٌم )ت: العباس أٛتد بن ٛتزة بن شهاب الدين 

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْلبناف, عاـ  –ىػ(, عن دار الفكر, بَتكت ََُْ

 

, أليب ا١تعاِف, عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن نهاية المطلب في دراية المذىب -ُْٗ
ىػ(, حٌققو كصنع ْٖٕيوسف ابن ٤تمد اٞتويٌٍت, ا١تلقب بإماـ اٟترمُت )ت: 

ا١تملكة  -ظيم ٤تمود الٌديب, عن دار ا١تنهاج, الرياض فهارسو: أ. د/ عبد الع
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖ, ُالعربية السعودية, ط

, َّد الدين, أيب السعادات, ا١تبارؾ بن النهاية في غريب الحديث واألثر -ُٓٗ
ىػ(, ٤َٔٔتمد بن ٤تمد ابن ٤تمد ابن عبد الكرٔف الشيبآف اٞتزرم ابن األثَت )ت: 

بَتكت,  -٤تمود ٤تمد الطناحي, عن ا١تكتبة العلمية  - ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ
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, حملي الدين عبد القادر بن شيخ بن النور السافر عن أخبار القرن العاشر -ُٔٗ
, ُبَتكت, ط –ىػ(, عن دار الكتب العلمية َُّٖعبد اهلل العىٍيدىريكس )ا١تتوىف: 

 ىػ.َُْٓ

اعيل بن علي األكوع, عن دار , للقاضي اٝتىجر العلم ومعاقلو في اليمن -ُٕٗ
 ـ .ُٓٗٗق_ُُْٔالفكر ا١تعاصر ببَتكت, كدار الفكر بدمشق, الطبعة األكُف 

, إلٝتاعيل بن ٤تمد أمُت ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -ُٖٗ
ىػ(, طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ ُّٗٗبن مَت سليم البابآف البغدادم )ا١تتوىف: 

, أعادت طبعو باألكفست: دار إحياء ُُٓٗلبهية استانبوؿ اٞتليلة يف مطبعتها ا
 لبناف. –الًتاث العريب بَتكت 

, لصبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدم )ت: الوافي بالوفيات -ُٗٗ
 –ىػ(, ٖتقيق: أٛتد األرناؤكط كتركي مصطفى, عن دار إحياء الًتاث ْٕٔ

 ـ.َََِ -ىػ َُِْبَتكت, عاـ 

أليب حامد, ٤تمد بن ٤تمد الغزاِف الطوسي )ت: , الوسيط في المذىب -ََِ
ىػ(, ٖتقيق: أٛتد ٤تمود إبراىيم , ٤تمد ٤تمد تامر, عن دار السبلـ, َٓٓ

 ىػ.ُُْٕ,القاىرة, عاـ ُط

, أليب العباس مشس الدين أٛتد بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -َُِ
ىػ(, ُٖٔتوىف: ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف الربمكي اإلربلي )ا١ت

 بَتكت. –ٖتقيق: إحساف عباس, عن دار صادر 
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 فهرس الموضوعات: ثامناً 
 

 الصفحة الموض        وع

 ِ الشكر كالتقدير

 ّ ا١تقدمة

 ُِ  منهج التةقيق

 ُٓ خطة البةث

 ُٗ القسم األول: قسم الدراسة

 َِ الفصل األول: دراسة حياة ابن المقرئ, وكتابو إإلرشاد

 ُِ ألكؿ: التعريف ٯتؤلف ا١تنتا١تبةث ا

 ِِ ا١تطلب األكؿ: اٝتو كنسبو كمولده ككفاتو

 ِّ ا١تطلب الثآف: نشأتو كطلبو للعلم

 ِْ ا١تطلب الثالث: شيوخو

 ِٔ ا١تطلب الرابع: تبلميذه

 ِٗ ا١تطلب ا٠تامس: عقيدتو كمذىبو الفقهي

 ُّ ا١تطلب السادس: مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو

 ّّ ١تطلب السابع: آثاره العلميةا

 ّٔ ا١تبةث الثآف: نبذه عن كتاب "إرشاد الغاكم إُف مسالك اٟتاكم"

 ّٕ ا١تطلب األكؿ: أ٫تية الكتاب

 ّٖ ا١تطلب الثآف: مكانتو عند العلماء كعند أىل ا١تذىب

 َْ ا١تطلب الثالث: منهج ا١تؤلف يف الكتاب

 ُْ إلرشادا١تطلب الرابع: التعريف بأىم شركح ا

 ْْ ا١تطلب ا٠تامس: مصادر ا١تؤلف يف الكتاب
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 ْٓ ا١تطلب السادس: نبذه عن اٟتاكم كمؤلفو كشركحو
 ْٕ ابن حجر الهيتمي وكتابو: "اإلمداد بشرح اإلرشاد"الفصل الثاني: 

 ْٖ ترٚتة الشارح ابن حجر ا٢تيتميا١تبةث األكؿ: 

 ْٗ كمولدها١تطلب األكؿ: اٝتو كنسبو 

 َٓ الثآف: نشأتوا١تطلب 

 ُٓ شيوخوا١تطلب الثالث: 

 ٓٓ تبلميذها١تطلب الرابع: 

 ٖٓ ا١تطلب ا٠تامس: عقيدتو كمذىبو الفقهي

 ُٔ السادس: مكانتو العلميو كثناء العلماء عليوا١تطلب 

 ْٔ السابع: آثاره العلميةا١تطلب 

 ٗٔ الثامن : كفاتوا١تطلب 

 َٕ مداد بشرح اإلرشاد"ا١تبةث الثآف: التعريف بكتاب " اإل

 ُٕ ٖتقيق اسم الكتاب كتوثيق نسبتو إُف ا١تؤلفا١تطلب األكؿ: 

 ِٕ كصف النسخ ا٠تطية مع إرفاؽ ٪تاذج منهاا١تطلب الثآف: 

 َٖ منهج ا١تؤلف يف الكتابا١تطلب الثالث: 

 ِٖ كمكانتو بُت شركح اإلرشاد أ٫تية الكتاب العلميةا١تطلب الرابع: 

 ّٖ س: موارد الكتاب كمصطلةاتوا١تطلب ا٠تام

 ٕٖ القسم الثاني: قسم التحقيق

 ٕٖ الزكاةفي باب 

 ٕٖ تعريفها كحكمها 

 ٖٖ حكم جاحدىا
 ٖٗ ٕتب الزكاةمن  على

 ٕٗ أنواع الزكاة: زكاة بدف ك زكاة ماؿ

 ٖٗ شركطها
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 ٖٗ األكؿ: النعم

 ٗٗ الثآف: النصاب

 ٗٗ نصاب زكاة اإلبل كقدر الواجب فيو 

 َُٓ  أك بد٢تا عند فقدىا يف أقل من ٜتس كعشرين بنت ٥تاض إجزاء

 َُٔ إذا كاف كاجبو بنت ٥تاض كَف ٯتلكها سليمة
 ُُٓ  كأحوا٢تا ا٠تمسةحكم ما لو اتفق فرضاف 

 ُِّ مقدار جرب الدرجة

 ُِّ من بيت ا١تاؿ ٤تل اٞترباف الذم يؤديو الساعي

 ُّّ كقدر الواجب فيهاا نصاُّك  زكاة البقر

 ُّٓ كنصاُّا كقدر الواجب فيها زكاة الغنم
 ُّٔ يؤخذ معيب كمريض ٦تن نعمو كلها كذلك

 ُْٔ كلها حوامل َف يطلب منو ماخضإذا كانت ماشيتو  

 ُْٔ   كنصاُّما  زكاة الذىب كالفضة

 ُْٗ حكم زكاة ا١تعدف
 َُٓ الواجب يف زكاة الذىب كالفضة
 ُُٓ ال يكمل نصاب أحد٫تا باآلخر

 ُّٓ زكاة ا١تغشوش من الذىب كالفضة

 ُٓٓ حكم زكاة اٟتلي

 ُّٔ حكم زكاة ٥تلوط الذىب بالفضة

 ُٔٔ حكم الركاز

 ُْٕ الزروعزكاة 

 ُْٕ نصاُّا

 ُٕٕ ٕتب فيو الزكاة من النبات ما

 ُّٖ منقى أك رطب ال ٬تف حب  نصابال ٕتب اال يف 
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 ُٕٖ قدر الواجب يف النبات الزكوم

 ُِٗ عد بدك الصبلحبخرص الشجر 

 ُّٗ شركط صةة ا٠ترص
 ُٕٗ للتضمُت حىت ينتقل بو اٟتق إُف الذمة ال العتبار ا١تقدار فقطا٠ترص 

 ََِ إذا ادعى ا١تالك ىبلؾ الثمرة صدؽ

 َِِ إذا ادعى ا١تالك الغلط يف ا٠ترص صدؽ

 َِْ إذا ضر بقاء الثمر إُف اٞتفاؼ قطع بإذف اإلماـ

 َِٕ زكاة التجارة

 َِٕ  يل كجوُّادل

 َِٖ عقدالإقًتاف نية التجارة بأكؿ ال ٕتب زكاة التجارة اال فيما ملك ٔتعاكضة ك 

 ُُِ مقدار الواجب يف زكاة التجارة 

 ُِِ ا١تعترب يف القيمة ا١تخرج عشرىا
 ُِٔ حكم إجتماع زكاة العُت ك زكاة التجارة يف ماؿ كاحد

 َِِ زكاة ماؿ القراض

 ُِِ كسائر األمواؿ الزكوية كالركاز  عدفكقت إخراج زكاة ا١ت

 ِِّ يشًتط ٘تاـ النصاب كل اٟتوؿ يف غَت التجارة

 ِِْ كاة التجارةآخر اٟتوؿ يف ز  يشًتط ٘تاـ النصاب

 ِِٓ ابتداء حوؿ التجارة
 ِِٖ إنقطاع حوؿ زكاة التجارة

 َِّ الزكاة الواجبة على الصَتيف

 ِِّ حكم إزالة ا١تلك لدفع كجوب الزكاة

 ِٕٓ حكم رد ا١تعيب الذم كجبت زكاتو

 ِّْ زكاة النتاج كالربح

 ُِْ ضم التجارة كنقدىا يف النصاب كاٟتوؿ
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 ِّْ ضم أنواع الزرع يف إكماؿ النصاب

 ِْٔ ضم اٞتنس إُف اٞتنس يف إكماؿ النصاب

 ِْٕ ضم نيل ا١تعدف يف إكماؿ النصاب

 ُِٓ الخلطة زكاة

 ُِٓ كخلطة جوار أنواع ا٠تلطة :خلطة إشًتاؾ

 ِِٓ شركط تأثَت ا٠تلطة يف السائمة

 َِٔ شركط تأثَت ا٠تلطة يف الثمار كالنقد كالتجارة

 ِْٔ رجوع من أخذ من خليطو غَت فرضو على صاحبو

 ِٖٔ إذا ظلم الساعي أحد٫تا َف يرجع على صاحبة إال بقدر كاجب
 ِٗٔ حكم إجتماع اإلنفراد كا٠تلطة يف حوؿ

 ِّٕ وقوؼ على معُتزكاة ٙتر ا١ت

 ِْٕ اشًتاط اإلسامة كل اٟتوؿ

 ِٕٕ قصد مالك اإلسامةيشًتط 
 ِٕٗ القدر ا١تعترب يف اإلسامة

 ِٕٗ حكم زكاة ا١تعتلفة كالعاملة كماجعل نذرا أك أضةية 

 ُِٖ زكاة الغنيمة

 ُِٖ حكم زكاة الدين

 ِٖٓ أداء الزكاة على الفور عند التمكن كقت

 ُِٗ ألداء ضمنإذا أخر ا١تالك ا

 ِْٗ ا١تستةق للزكاة شريك 

 ِٖٗ زكاة ا١تاؿ ا١ترىوف

 ِٗٗ صفة نية ا١تزكي يف الزكاة
 َِّ نية الوِف يف زكاة الطفل كاَّنوف كالسفيو

 َّّ نية الواِف يف زكاة ا١تمتنع
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 َّْ أداء الزكاة إُف ا١تستةق كإُف اإلماـ

 َّٕ ال ٬تب تعيُت ا١تاؿ ا١تخرج عنو يف النية

 ُُّ ندب تعيُت الساعي شهرا ألخذ الزكاة

 ُِّ ندب عد الساعي للماشية 

 ُّّ حكم الصبلة كالسبلـ على غَت نب كملكيندب الدعاء للمالك ببل صبلة ك 

 ُّٔ تعجيل الزكاة قبل كجوُّا

 ُّٗ تعجيل زكاة الفطر يف رمضاف 

 َِّ تعجيل زكاة النبات بعد الزىو كقبل اٞتفاؼ كالتصفية

 ُِّ كط إجزاء ا١تعجلشر 

 ِّْ تلف ا١تعجل أك زيادتو 

 َّّ إذا َف ٬تزئ ا١تعجل اسًتده ببل زيادة كال أرش نقص

 ّّٓ اٟتكم إذا َف يقع ا١تعجل زكاة
 ّّٗ ةفصل في الفطر 

 ُّْ من ٕتب عليو زكاة الفطر

 ِّْ كقت كجوُّا 

 ّْْ كقت أدائها
 ّْٔ من تؤدل عنو زكاة الفطر

 ِّٓ لةالتةمل كاٟتوا
 ّّٓ قدر الواجب يف زكاة الفطر

 ّٓٓ اٟتكم إذا َف ٬تد إال بعض صاع
 ّٓٓ كجوب زكاة الفطر إف فضل عن ملبس كمسكن كقوت ٦توف

 ّٗٓ  كا١تشًتؾزكاة الفطر عن ا١تبعض 

 َّٔ جنس الواجب يف زكاة الفطر

 ّٓٔ ٬تزمء اإلخراج من الغالب أك خَت منو قوتان 
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 ّٔٔ ُتجنسال ٬تزئ الصاع من 

 ّٖٔ لو ضاؽ الفاضل من مالو عن فطرة اٞتميع رتبهم كالنفقة

 ُّٕ للمؤدل عنو إخراجها من مالو

 ّٕٓ من دفع فطرتو ١تستةق مث دفعها ٢تا جاز
 ّٕٕ باب في الصيام

 ّٕٕ تعريفو كمىت فرض كدليلو
 ّٖٕ أركانو

 ّٕٗ أك ٘تاـ شعباف ثبوت الصـو برؤية عدؿ

 ّٖٓ كإف َف يكن عدالن  ٬تب الصـو على الرآم
 ّٖٔ ال عربة بقوؿ ا١تنجم يف ثبوت رمضاف

 ّٖٔ ثبوت رمضاف باٟتساب القطعي

 ُّٗ للةاسب كا١تنجم العمل ْتساُّما يف الصـو كالفطر
 ّْٗ ثبوت رمضاف باٖتاد ا١تطلع 

 ّٓٗ إذا صاموا برؤية عدؿ أفطركا بعد الثبلثُت

 ّٔٗ ا١تسافر يوافق صـو كفطر أخر مطلع

 ّٔٗ اٟتكم إذا رجع الشاىد بعد شركع الناس يف الصـو
 ّٕٗ هناران رؤية ا٢تبلؿ ب ال عربة

 ّٗٗ نية صياـ النفل

 َُْ تبييت النية لصياـ الفرض

 َّْ للفرض كالنذر ك٨تو٫تا النية مع التعيُت كالفرضية

 َْٖ النية مع اٞتـز أك الظن أك اإلستصةاب أك العادة أك التةرم

 ُْْ طي ا١تفطرات عامدا عا١تا ٥تتاراالفطر بتعا
 ُْٓ الفطر ٔتوجب اٞتنابة

 ُْٖ الفطر بالقئ
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 َِْ الفطر بدخوؿ عُت جوفا 

 ِْٖ الفطر بالريق

 َّْ كاالستنشاؽ الفطر ٔتاء ا١تضمضة

 ّْْ الفطر بالتةرم كا٢تجـو

 ّْٔ الفطر باستدامة اٞتماع إُف الصبح

 ّْٖ شركط الصـو من حيث الفاعل
 ّْٗ اإلغماء كالسكرك  ف الصـو بالردة كاٟتيض كالنفاس كاٞتنوفبطبل

 ِْٔ بطبلف الصـو 

 َْْ كيـو الشك صياـ يـو العيد ك أياـ التشريق

 ّْْ بسبب كوردو كنذرو صـو يـو الشك 

 ْْْ يـو الشك ىو الثبلثُت من شعباف

 ْْٕ ه كنذرو ك٨توهرمضاف لغَت  ا١تسافر كا١تريض  صـو

 ْْٗ مسنونات الصياـ
 ْْٗ السنة الفطر بتمر مث ماء

 ُْٓ تعجيل الفطر كتأخَت السةور ٬تب إمساؾ جزء من الليل كيسن

 ْْٓ ليبلن  كاٟتائظ كالنفساء السنة غسل اٞتنب

 ْٔٓ مباحة ال تبطل الصـوالسنة ترؾ شهوة 

 ْٖٓ السنة ترؾ اٟتجامة كالفصد 

 ْٗٓ سن ترؾ العلك كالذكؽ

 َْٔ كة القرءاف السنة كثرة الصدقة كتبل

 ِْٔ السنة اعتكاؼ العشر األكاخر

 ِْٔ يف العشر األخَتليلة القدر 

 ْٖٔ ٖترٔف الوصاؿ

 ْٗٔ على الصائم ٖترٔف القبلة
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 َْٕ كراىة السواؾ بعد الزكاؿ

 ِْٕ الفطر خوؼ ا٢تبلؾ

 ّْٕ الفطر ٔترض مضر

 ْْٕ الفطر يف سفر قصر

 ْٖٕ إف أفطر بعذر القضاء ببل كالء كجوب

 َْٖ إمساؾ رمضاف إف أمث بفطره

 ِْٖ من أفسد يوما من رمضاف ّتماع

 ْٖٖ  كفارة اٞتماع ككفارة الظهار

 َْٗ ٬تب مع القضاء فدية لكل يـو
 ُْٗ جنس الفدية جنس الفطرة

 ِْٗ األكؿ : ما٬تب لفضيلة الوقتطرؽ الفدية ثبلثة : 

 ْٓٗ الثآف : ما٬تب بتأخَت القضاء

 ْٗٗ ب بفوات نفس الصـو الثالث : ما٬ت

 َٗٓ كاجب قضاءأداء أك كجوب إ٘تاـ 

 ُُٓ صوم التطوع

 ُُٓ يسن صـو عرفة

 ُْٓ يسن صـو عاشوراء كتاسوعا

 ُٔٓ يسن صـو ستة من شواؿ

 ُٕٓ يسن صياـ اللياِف البيض

 ُٗٓ يسن صـو اإلثنُت كا٠تميس

 ِِٓ يكره إفراد السبت كاٞتمعة 

 ِٓٓ استةباب صـو الدىر

 ِٔٓ يسن صـو كاألشهر اٟتـر كشعباف

 ِٕٓ ال تصـو ا١ترأة تطوعا كزكجها حاضر
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 ِٖٓ اإلعتكاف في باب

 ِٖٓ تعريفو 

 ِٗٓ كقتو كأقل مدتوحكمو ك 

 ِٗٓ أركانو ثبلثة

 ِٗٓ األكؿ: اللبث

 ُّٓ   الثآف: كونو من مسلم عاقل

 ِّٓ الثالث: النية
 ّْٓ القاطع لبلعتكاؼ قسمُت

 ّٔٓ تكاؼ ٔتوجب جنابة قطع اإلع

 ّٕٓ قطعو باٟتيض كالسكر كالكفر

 ِْٓ ا١تساجد الثبلثة إال يفيتعُت مكاف اإلعتكاؼ بالنذر ال 

 ْٓٓ يتعُت زماف اإلعتكاؼ بالنذر

 َٓٓ إذا نذر اعتكاؼ يـو ال ٬تزئو ليلة

 َٓٓ التفريق كالتتابع يف اإلعتكاؼ ا١تنذكر

 ٔٓٓ اؼبياف ماال يقطع التتابع يف اإلعتك

 ٔٓٓ كل ؤلا٠تركج ل

 ٕٓٓ تربز أك أداء شهادة تعينت عليوا٠تركج ل
 ُٔٓ ٤تيص عنو غالبا ا٠تركج ٟتيض ال

 ِٔٓ ا٠تركج ألجل أذاف راتب

 ْٔٓ ا٠تركج ألجل مرض شق بو

 ْٔٓ ا٠تركج ٞتنوف كإغماء 

 ٓٔٓ نسياف كإكراها٠تركج ل
 ٓٔٓ ا٠تركج ألجل حد كجب عليو

 ٔٔٓ دةا٠تركج ألجل ع
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 ٕٔٓ قضاء اإلعتكاؼ ا١تنذكر

 ُٕٓ ا٠تركج بكل البدف أك بعضو 

 ِٕٓ الفهارس
 ّٕٓ فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب كركدىا يف ا١تصةف الشريف . 

 ْٕٓ ديث مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية .فهرس األحا
 ٖٓٓ فهرس اآلثار مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية .

 ٕٖٓ فهرس األعبلـ .
 ّٗٓ رس ا١تصطلةات .فه

 ٖٗٓ فهرس األماكن كالبلداف .
 ٗٗٓ فهرس ا١تصادر كا١تراجع .

 ّّٔ فهرس ا١توضوعات .
 

 

 


